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POVZETEK
V zadnjem desetletju je bil eden najpomembnejših dogodkov v svetu pojav finančne in

gospodarske krize. Začela se je v finančnem sektorju in se kasneje preselila v
gospodarski sektor. Prav tako se v ekonomski znanosti namenja veliko pozornosti
pojavu podjetništva, saj spodbuja rast bruto domačega proizvoda in je pomemben za
ustvarjanje novih zaposlitev. Potreba po podatkih s tega področja je bila očitna pri
različnih oblikovalcih politik, še posebej v institucijah Evropske unije. Zbiranje podatkov je
pomembno predvsem z vidika medsebojne primerljivosti držav članic in spremljanja
doseganja ciljev sprejetih strategij Evropske unije. Namen magistrske naloge je bil
pregledati, kaj se je na področju demografije podjetij zgodilo v Sloveniji v obdobju
globalne krize. Naloga predstavlja enega izmed možnih pogledov na dogajanje v
Sloveniji na področju demografije podjetij in primerjavo z evropskimi državami.
V magistrski delu sem uporabila več različnih metod raziskovanja; predvsem
statistično, primerjalno in zgodovinsko metodo. Za opisovanje pojmov sem
uporabila metodo deskripcije in klasifikacije.
Temeljna ugotovitev magistrskega dela je, da skupno število podjetij v Sloveniji
narašča v celotnem opazovanem obdobju. Število novoustanovljenih podjetij se je
povečalo, predvsem od leta 2013, ko je bila sprejeta reforma trga dela. Slovenija je bila v
obdobju krize ena izmed najbolj prizadetih držav glede na makroekonomske kazalce.
Pri primerjavi podatkov demografije podjetij ugotovimo, da Slovenija na tem področju ni
podobna državam EU, ki so bile v obdobju krize najbolj prizadete (Irska, Portugalska in

Španija).
Z obdelavo omenjene tematike sem želela prikazati uporabnost podatkov
demografije podjetij pri sprejemanju različnih študij na področju ekonomije in širše.
Ključne besede:
gospodarski cikel.

podjetje, kriza, demografija podjetij, bruto domači proizvod,

v

SUMMARY
English title: Analysis of business demography in the period of global
crisis in Slovenia
In the last decade the emergence of the financial and economic crisis has been
one of the most important events in the world. It began in the financial sector and
later moved to the corporate sector. Economic Science pays great attention to the
phenomenon of entrepreneurship. Entrepreneurship promotes the growth of gross
domestic product and is important for job creation. The need for information in this
area was evident in the work of various policy makers, especially in the institutions
of the European Union. The collection of data is particularly important in terms of
inter-comparability of the Member States and monitoring the achievement of the
objectives of the adopted strategies of the European Union. The purpose of the
master's thesis was to examine the area of business demography in Slovenia in
the period of global crisis. The thesis represents one of the possible views on the
developments in Slovenia in the field of demography and comparison with other
European countries.
In this thesis, I used several different research methods; mainly statistical,
comparative and historical method. In order to describe the concepts I used
descriptive method and classification.
The main finding of the master thesis is that the total number of enterprises in
Slovenia is increasing in the whole observed period. The number of start-ups has
increased, especially since 2013, when the labor market reform was adopted.
Slovenia was in a period of crisis, one of the most affected countries according to
macroeconomic indicators. When compared to data on business demography we
can see that Slovenia in this area is not similar to the EU countries, which were in
a period of crisis, the most affected (Ireland, Portugal and Spain).
By treating these topics I wanted to show the usefulness of the data on business
demography in adopting different strategies in the field of economy and beyond.
Key words: enterprise, crisis, business demography, gross domestic product (GDP),
business cycle.
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1

UVOD

K obravnavi omenjene teme me je spodbudilo dolgoletno delo na področju ustanavljanja
podjetij, opazovanje njihovega razvijanja skozi čas in zapiranja podjetij. Pri svojem delu
lahko opazujem dogajanje ''na terenu'' od blizu, zanimalo pa me je, kakšne teorije
demografije podjetij stojijo v ozadju. Predvsem bi rada raziskala, kakšen je bil širši vpliv
finančne in gospodarske krize na podjetja v Sloveniji. Pri tem si bom pomagala z
različnimi kazalci demografije podjetij, izpostavila bom tudi dva makroekonomska kazalca,
ki se uporabljata za prikazovanje stanja v posameznem gospodarstvu; bruto domači
proizvod (v nadaljevanju: BDP) in (ne)zaposlenost.
Po letu 2000 se je v Sloveniji (pod vplivom institucij Evropske unije) začelo ugotavljati, da
imajo mikro, majhna ter srednje velika podjetja zelo velik pomen in vpliv na gospodarstvo
v Evropi. Mednarodne institucije so začele dajati izrazit poudarek razvoju tega področja,
saj kar 99 % vseh podjetij spada v omenjeno kategorijo. Evropska unija (v nadaljevanju:
EU) je sprejela več dokumentov, s katerimi je želela zagotoviti spodbudno okolje za razvoj
majhnih in srednje velikih podjetij. Pri tem pa so pristojni določevalci politik ugotovili, da
imajo pomanjkljive podatke in orodja, s katerimi bi lahko učinkovito vodili politiko na tem
področju ter predvsem preverjali napredek in uresničevanje teh strategij. Razvoj
demografije podjetij je torej izviral predvsem iz želje zagotoviti institucijam EU in politikom
podatke, na podlagi katerih bi lažje sprejemali odločitve in oblikovali nadaljnje strategije.
Prav tako so želeli pridobiti orodje za medsebojno primerjanje držav članic EU na tem
področju.
Po letu 2006 so v Evropski uniji na novo pristopili k zbiranju podatkov o poslovni
demografiji (npr. novonastalih podjetij, podjetij, ki prenehajo poslovati) in postavili novo
metodologijo. Eurostat je skupaj z OECD pripravil priročnik, v katerem je predpisal
standarde zbiranja podatkov o demografiji podjetij. Tudi Slovenija je na podlagi uredbe
Sveta Evropske unije kot članica EU zavezana k izpolnjevanju teh smernic. Agencija
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) že od
leta 2002 vodi Poslovni register Slovenije, ki je osrednja javna baza za poslovne subjekte.
Tudi vodenje poslovnih registrov je EU želela postaviti na skupni imenovalec in je
predpisala osnove njihovega vodenja. Na podlagi tako zbranih podatkov pripravlja
Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju: SURS) podatke za svoje statistične
potrebe. SURS je objavljal podatke o poslovnih subjektih v svojih Statističnih informacijah
in Statističnem letopisu do vključno leta 2003, v letu 2004 pa je vpeljal statistično enoto
podjetje in pričel z razvojem Statističnega poslovnega registra (Šivic, 2008, str. 28).
Pojem statistična enota podjetja je v magistrskem delu uporabljen kot nekakšna
nadpomenka za vse pravnoorganizacijske oblike, ki obstajajo v Sloveniji. Podjetje se na
trgu lahko pojavlja v obliki samostojnega podjetnika posameznika, družbe, zavoda, fizične
osebe. Eno podjetje je ena enota. Podjetje opravlja neko dejavnost, ki je običajno tržno
usmerjena. Na ravni EU prav tako eno podjetje pomeni eno enoto – ni pomembno, v
kakšni pravnoorganizacijski obliki neko podjetje dejansko deluje v okviru neke države. Gre
za to, da se pridobi element primerljivosti med državami.

1

To zbiranje podatkov poteka že nekaj časa, tako da so na voljo podatki, ki lahko pokažejo
določene zakonitosti. To pomeni pridobivanje novih spoznanj z ''bottom-up'' metodo
(Ahmad & Seymour, 2012, str. 37). S tem je olajšana primerjava med posameznimi
državami članicami EU. Če bomo razumeli zakonitosti na področju demografije podjetij in
posebnosti slovenskega okolja, bomo lažje pripravili strategijo gospodarske politike na
tem področju in vplivali na njen razvoj. Še vedno velja prepričanje, da je pospeševanje
podjetništva najboljša pot do ustvarjanja ugodnih gospodarskih razmer v neki državi.
Konec leta 2008 se je v svetu začela globalna finančna kriza in z rahlim zamikom prišla
tudi v Slovenijo. Kmalu je kriza iz finančnega sektorja prešla tudi na področje
gospodarstva in druga področja življenja. Kot smo bili lahko priča v preteklih letih, je bilo v
medijih mogoče zaslediti veliko različnih zgodb o predvsem propadanju podjetij. Zanimivo
bo raziskati, kaj se je v resnici zgodilo v tem obdobju na področju demografije podjetij.
Tema se mi zdi zelo aktualna, saj se v svetu znova pojavljajo različna ugibanja o tem, ali
se kriza vnovič začenja.
Namen naloge:






spoznati področje demografije podjetij in z njeno pomočjo prispevati k
razumevanju krize, ki je zaznamovala preteklo desetletje in se iz finančne
prelevila v gospodarsko krizo. Menim, da do sedaj v Sloveniji ni bilo narejenih
analiz, ki bi osvetlile razumevanje krize iz tega zornega kota in povezale ti dve
področji. Zadnja leta je v mnogih člankih zaslediti, da so novonastala podjetja
tista, ki prispevajo največ k zmanjševanju brezposelnosti;
podrobno pregledati gibanje števila podjetij v obdobju 2005–2015 v Sloveniji in
ugotoviti, kakšna je dinamika gibanja ustanavljanja ter zapiranja podjetij po
statističnih regijah in po posameznih dejavnostih. Ali lahko na podlagi gibanja
števila podjetij postavimo kakšne zaključke o vplivu krize na razvoj podjetništva
na Slovenskem?;
ugotoviti, ali je prišlo v Sloveniji do kakšnih bistvenih odstopanj od trendov, ki so
se pojavljali v EU na tem področju. Slovenijo bom primerjala s tremi najbolj
prizadetimi državami v krizi – Irsko, Španijo in Portugalsko – ter državami, za
katere se zdi, da so bile v tej zadnji krizi manj prizadete – Nemčijo, Dansko in
Poljsko. Podatki za Grčijo v Eurostatovih podatkih niso razvidni.

Cilj naloge je poizkus določitve povezave med pojavom finančne krize ter demografijo
podjetij. Predvidevam, da povezava med njima obstaja. Temeljni cilj magistrske naloge je
ugotoviti, kakšno je vedenje populacije podjetij v Sloveniji v obdobju krize, s poudarkom
na letih 2009 in 2012. V krizi se pojavi večja stopnja negotovosti, poslovanje se spremeni.
O stanju v nekem gospodarstvu lahko sklepamo na podlagi več kazalcev, v nalogi bom
pregledala predvsem gibanje kazalca rasti/padca BDP ter (ne)zaposlenosti. Zanima me,
ali bodo številke demografije podjetij potrdile vtis, da je prišlo v zadnjih letih predvsem do
propadanja podjetij, ali pa so v tem obdobju nastajala tudi nova podjetja in v kolikšni meri.
Postavi se vprašanje, kako naj določevalci politik pristopijo k vzpodbujanju krepitve
nastajanja malih podjetij v takšnih situacijah. Iz zbranih podatkov je mogoče razbrati, ali
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so bili v svojih prizadevanjih (ne)uspešni. V zadnjih letih je bilo sprejetih kar nekaj ukrepov
z namenom pospeševanja podjetništva.
V magistrski nalogi želim pregledati gibanje rasti (padca) števila podjetij v Sloveniji s
poudarkom na gibanju števila podjetij v obdobju finančne krize. V Sloveniji je bila kriza
najbolj izrazita v letih 2009 in 2012. Želim raziskati vplive na rast oziroma zmanjševanje
števila podjetij in jih povezati z rastjo (padcem) BDP v Sloveniji. V nadaljevanju bom
stanje v Sloveniji primerjala s podatki Eurostata ter skušala ugotoviti, ali prihaja do
kakšnih pomembnih razhajanj med Slovenijo in drugimi evropskimi državami.
V Sloveniji na tem področju deluje nekaj institucij, ki obravnavajo področje demografije
podjetij in izdajajo različne raziskave in publikacije. Pri tem gre v glavnem za zbiranje
statičnih podatkov.
 AJPES vodi Poslovni register Slovenije, v katerem so vpisani vsi poslovni subjekti.
AJPES izvaja četrtletno statistično raziskavo o številu poslovnih subjektov. V obliki
tabele objavi podatke o številu poslovnih subjektov, ki so vpisani v PRS; o številu
novihregistriranih in izbrisanih poslovnih subjektov ter življenjski dobi poslovnih
subjektov. Podatki so dostopni na spletni strani AJPES-a.
 SURS obdeluje in objavlja statistične podatke o podjetjih ter zagotavlja podatke
evropskim institucijam. Raziskavi, ki se nanašata na področje demografije podjetij,
se imenujeta Demografija podjetij, Slovenija in Demografija podjetij z vsaj eno
zaposleno osebo, Slovenija. Podatki se objavljajo na letni ravni in so dostopni na
spletni strani SURS-a. SURS objavlja rezultate raziskovanja na področju z
naslovom Demografija podjetij in hitrorastoča podjetja v obliki tabel in novic ter
publikacij. Prav tako objavlja SURS tudi podatke o BDP in gospodarski rasti ter o
zaposlenih, samozaposlenih in brezposelnih. Pri pisanju svojega magistrskega
dela bom uporabljala podatke, ki so dostopni na spletni strani SURS-a.
 Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij – IPMMP v zbirki Slovenski
podjetniški observatorij predstavlja podatke o poslovnih subjektih. Vsako leto izda
novo knjigo, v kateri obdela neko izbrano temo s področja ekonomije v povezavi s
podjetji. Sodeluje tudi pri izvajanju raziskave Global Entrepreneurship Monitor
(GEM). Leta 2008 je v monografiji Različnost kot podjetniška priložnost: Slovenski
podjetniški observatorij 2007/08 Dijana Močnik objavila prispevek Učinek vstopov
podjetij na gospodarsko rast in njihovi dejavniki: empirična analiza za Slovenijo. V
njem je proučila, kakšen je vpliv novih podjetij na gospodarstvo v Sloveniji kot
celoti in regionalno v obdobju 2000–2005.
 Po svetu je tema demografije podjetij obdelana predvsem v okviru mednarodnih
institucij, kot sta npr. EUROSTAT in OECD. Teme teh raziskovanj se nanašajo
predvsem na povezovanje zaposlenosti in pomembnosti novih podjetij na tem
področju. Podatki so dostopni na njihovih spletnih portalih.
 Članek Macroeconomic Determinants, Innovation and the Birth of New Firms:
Negative Binomial Regression Approach avtorjev Salmana, Zampattija in Shukurja
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obravnava obdobje od leta 2004 do leta 2008 in skuša ugotoviti, kakšen vpliv
imajo makroekonomski kazalci na rojstvo novih podjetij.
 V magistrskem delu z naslovom Kakovost in uporabnost statistike o demografiji
podjetij Andrejke Šivic iz leta 2008 so predstavljene teoretske osnove preučevanja
demografije podjetij in njen razvoj ter uporabnost.
Vedno več je različnih raziskav in publikacij, objavljenih doma in po svetu, ki se na
različne načine dotikajo omenjene tematike, vendar pa te (še) ne upoštevajo zaostrenih
razmer v obdobju krize. Na različne načine skušajo meriti vplive demografije podjetij in jo
povezovati z drugimi ekonomskimi področji. V magistrski nalogi se bom držala
metodologije in nabora kazalcev, ki so jih zasnovali za potrebe raziskav med Eurostatom
in OECD. Prav tako ugotavljam, da je večji poudarek raziskav na področju vstopov
(nastanku) novih podjetij kot pa na primer na številu izstopov (prenehanju) podjetij. To je
posledica dejstva, da novonastala podjetja zagotavljajo nova delovna mesta, kar je
bistveno za določevalce politik. Politike zanimajo predvsem posledice podjetništva – kot
že omenjeno kreacija novih delovnih mest, ustvarjena nova vrednost.
Pri izdelavi magistrskega dela bom uporabljala več različnih metod raziskovanja, in sicer:







zgodovinsko metodo (predstavila bom časovni razvoj finančne in gospodarske
krize);
metodo deskripcije (opisala bom razvoj finančne in gospodarske krize s študijem
domače in predvsem tuje literature);
metodo klasifikacije (definirala bom pojme);
primerjalno metodo (s primerjanjem posamičnih stališč, ugotovitev in teorij bom
sestavila širšo sliko dogajanja na področju demografije podjetij v obdobju krize);
statistično metodo (z uporabo statističnih metod bom poizkušala poiskati določene
značilnosti populacije slovenskih podjetij);
metodo analize in sinteze (na podlagi vseh naštetih metod bom poizkušala
prikazati dogajanje na področju demografije podjetij v Sloveniji).

Hipoteze, ki jih bom skušala potrditi
H1: V obdobju finančne krize v Sloveniji število novoustanovljenih podjetij raste,
prav tako raste število podjetij, ki so prenehala s poslovanjem. Osnovna hipoteza
temelji na predvidevanju, da se gospodarska aktivnost v nemirnih razmerah krize odvija
hitreje. Torej, nova podjetja hitreje nastajajo in tudi hitreje umirajo. Problem, ki nastaja pri
poročanju o poslovni demografiji, je, da so vsi podatki zbrani s časovnim zamikom, še
posebej pa to velja za podjetja, ki prenehajo s poslovanjem.
H2: Najvišja stopnja poslovne aktivnost v Sloveniji je v Osrednjeslovenski regiji.
Osrednjeslovenska regija je središče naše države, kjer je največ dogajanja. Ali to pomeni,
da tam nastaja tudi največ novih podjetij?
H3: Največ novih podjetij je nastalo na področjih Slovenije, kjer je bila največja
brezposelnost. Ena izmed tez je tudi, da ljudje na področjih, kjer ni možnosti zaposlitve,
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nimajo druge izbire, kot da se samozaposlijo. Pregledala bom podatke za registrirane
brezposelne po posameznih statističnih regijah in jih povezala s podatki o ustanavljanju
podjetij.
H4: V obdobju krize je imela Slovenija podobne kazalce demografije podjetij kot
Španija, Irska in Portugalska, ki so najbolj občutile krizo. Slovenske razmere se ne
razlikujejo bistveno od evropskih, vendar ima vsaka država članica svoje posebnosti.
Hipoteza štiri predpostavlja, da je Slovenija bolj podobna državam članicam, ki so bile bolj
prizadete v krizi, in sicer Španiji, Irski in Portugalski. Grčije nisem izbrala, ker podatkov o
njenih kazalcih v bazi Eurostata ni.
Z magistrskim delom želim prikazati, kakšno je stanje na področju populacije podjetij v
Sloveniji, saj menim, da je zbranih dovolj statističnih podatkov, iz katerih je mogoče
izluščiti posebnosti slovenskega razvoja na tem področju. Pri tem se bom osredotočila na
pomen zbranih podatkov o populaciji podjetij iz različnih virov in jih analizirala po
posameznih dejavnostih ter statističnih regijah. Osredotočila se bom predvsem na leta, ko
je bila Slovenija v finančni in gospodarski krizi. Leta 2009 je Slovenija zabeležila največji
padec BDP, negativna stopnja rasti BDP pa je bila tudi v letih 2012 in 2013. Pričakujem,
da bo magistrsko delo osvetlilo dogajanje pri nastajanju novih podjetij in podjetij, ki so
prenehala s poslovanjem v Sloveniji v tem obdobju. Prav tako želim ugotoviti, ali sta
povezana pojava odpiranje novih podjetij in (ne)zaposlenost. Znano je namreč, da je
država spodbujala samozaposlovanje z namenom zmanjševanja brezposelnosti.
Gre za kompleksna vprašanja povezovanja različnih področij ekonomije, na katera želim
odgovoriti. Pri tem bom uporabila tudi izkušnje s svojega delovnega področja. S
pridobljenimi podatki bom skušala potrditi ali ovreči hipoteze, ki sem jih zastavila. Menim,
da lahko s prikazom kazalcev s področja demografije podjetij dodam kamenček v
razumevanje dogajanja v obdobju finančne in gospodarske krize v Sloveniji. Tako želim
opozoriti tudi na to, da moramo pri strokovnih in političnih odločitvah upoštevati tudi
podatke s področja demografije podjetij. In slednjič, želim odgovoriti na vprašanje, kam
umestiti Slovenijo med državami članicami EU.
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FINANČNA IN GOSPODARSKA KRIZA

V zadnjem desetletju je bil eden najpomembnejših dogodkov v svetu pojav krize, ki jo
najpogosteje imenujemo finančna. Začela se je v finančnem sektorju, vendar se je
kasneje preselila v gospodarski sektor. Geografsko gledano se je začela v ZDA in se od
tam (raz)širila v Evropo in druge dele sveta. Očitno še vedno velja reklo, da ko Amerika
kihne, zboli cel svet. Tudi Slovenija se krizi ni mogla izogniti, saj živimo v času, ko je ves
svet medsebojno prepleten in soodvisen, torej globalen. Kriza je zaznamovala naše
finančno in gospodarsko področje; finančna kriza je torej postala tudi gospodarska kriza in
posledično vplivala na prav vsa področja našega življenja. Finančna in gospodarska kriza
je močneje prizadela gospodarstvo EU kot gospodarstvo ZDA, če bi sodili po padcu
realnega BDP (Stražišar, Strnad & Štemberger, 2015, str. 17).
Z nastopom te najnovejše krize se je pokazalo, da je naše znanje o ekonomiji še vedno
nepopolno, saj nastopa krize ni napovedal praktično nihče. Ta očitek se nanaša predvsem
na makroekonomske modele, ki niso predvideli globalne finančne krize, kar priznavajo
tako kritiki, kot je na primer Nobelov nagrajenec za ekonomijo Paul Krugman, kot tudi
določevalci (ustvarjalci, oblikovalci) politik ter zagovorniki makroekonomskih modelov
(Young, 2014, str. 24). Z makroekonomski modeli, ki skupaj tvorijo platformo, imenovano
DYNARE, so skušali pojasniti pet nedavnih kriz po merilih ameriške raziskovalne
organizacije National Bureau of Economic Research (v nadaljevanju: NBER), vendar pri
tem niso bili zelo uspešni. Ključno sporočilo teh primerjalnih poizkusov je, da trenutno
znanje makroekonomije in omejitve, ki izhajajo iz uporabe tega znanja v poenostavljenih
modelih, ne omogočajo napovedi velikih kriz (Young, 2014, str. 26). Zato je pomembno,
da z razvojem primerjalnih metod nadaljujejo. Pri pregledu literature sem opazila, da je
pojavu finančnih kriz namenjeno več pozornosti kot gospodarskim in posledično tudi
literature.

2.1 OPREDELITEV POJMA KRIZA
Kaj kriza sploh je? Fenomen krize bom opisala kot pojav, s katerim se ukvarja ekonomska
znanost, čeprav ima ta pojem širše razsežnosti in ga uporabljamo kot nekakšno
nadpomenko v različnih situacijah. V ekonomski znanosti in literaturi ne najdemo
enoznačnega odgovora oziroma definicije krize, opaziti pa je, da so opisi kriz in vzrokov
zanje pod globokim vplivom posameznih različnih ekonomskih teorij (Claessens & Kose,
2013, str. 12). S stališča posameznika bi lahko rekli, da postane življenje v obdobju krize
precej bolj zapleteno. Kakovost življenja za večino ljudi izrazito pade, nekateri pa celo
izgubijo celotno premoženje. Kot ugotavlja Sašo Dolenc v svojem članku leta 2010,
merjenje ekonomskega napredka z eno samo številko, kot je BDP, v današnjem času ne
zadostuje več. Če želimo zaobjeti napredek družbe kot celote in ne samo njene
ekonomije, bo treba vpeljati nove kazalnike. ''Med rastjo BDP in izboljševanjem kakovosti
življenja namreč ni nujne korelacije'' (Dolenc, 2010). Za posameznika je pomembna tudi
kakovost izobraževanja, zdravstva in npr. okolja, v katerem živi. Ni nujno, da so države z
visoko rastjo BDP tudi države, v katerih je prijetno živeti. V SURS-ovi publikaciji
Nacionalni računi o gospodarski krizi v Sloveniji je omenjen tudi OECD-jev kazalnik indeks
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boljšega življenja, ki je sestavljen iz 11 kazalnikov (Stražišar, Strnad & Štemberger, 2015,
str. 23).
V splošnem lahko iz literature ugotovimo, da obstaja kar nekaj vrst kriz in da avtorji
ločujejo finančne krize od gospodarskih. Zadnja globalna kriza je nastala v finančnem
sektorju, od koder se je razširila v gospodarski sektor. Se pravi, da bi lahko razumeli, kot
da je finančna kriza eden izmed vzrokov širše, gospodarske krize.
Krize so se v zgodovini pojavljale že od nekdaj, in sicer v vseh družbenoekonomskih
sistemih. Francija v obdobju od leta 1550 do 1800 kar osemkrat ni odplačala svojih
zunanjih dolgov, predvsem v obdobju Napoleonovih vojn (Claessens & Kose, 2013, str.
26). Avtorji Jordà, Schularick in Taylor (v: Claessens & Kose, 2013, str. 27) so ugotovili,
da je bilo pet glavnih obdobij v zgodovini razvitih držav, ko so bile v krizi: v prvi polovici
obdobja po 1890. letu, leta 1907, velika depresija v letu 1930 in sedanja v obdobju 2007–
2009.
Obdobje po drugi svetovni vojni je bilo razmeroma mirno, v zadnjih desetletjih pa so bile
krize bolj pogoste v državah v razvoju (npr. v državah Latinske Amerike in Azije). Nekateri
avtorji poročajo o tem, da so krize bolj pogoste od opustitve zlatega standarda v 70. letih
20. stoletja. Dokler je veljal dogovor iz Bretton Woodsa (ki je prenehal veljati leta 1971),
valutne krize sploh niso obstajale (Claessens & Kose, 2013, str. 27). Tokratna kriza je
dokazala, da se lahko ta začne tudi v najbolj razvitih državah.
V laičnem jeziku običajno govorimo o krizi in ne o recesiji. Tudi sama bom v magistrskem
delu uporabljala besedo kriza v njenem ožjem in širšem pomenu.

2.2 POJEM IN VZROKI NASTANKA FINANČNIH KRIZ
Za finančne krize bi lahko rekli, da so to ena izmed vrst kriz, ki izvirajo iz finančnega
sektorja. Literatura navaja različne vzroke nastanka kriz, vendar ne moremo trditi, da v
resnici poznamo vse osnovne razloge za nastanek kriz. Po besedah Štiblarja ''so vzroki
za sedanjo finančno krizo in prihajajoče gospodarske recesije stari desetletja in izhajajo iz
jedra danes v svetu prevladujoče liberalne oblike tržnega sistema'' (Štiblar, 2008, str. 19).
Bistveni dejavnik je znan, gre za makroekonomska neravnovesja ne glede na to, ali so
povzročena zaradi notranjih ali zunanjih vzrokov. Za finančne krize se zdi, da jih
mnogokrat povzročajo ''neracionalni'' dejavniki.
Reinhart and Rogoff (v: Claessens & Kose, 2013, str. 11) ločita med dvema tipoma kriz:



tiste, ki so ovrednotene z uporabo strogo kvantitativnih definicij (valutne krize,
nenadni zastoji), in
tiste, ki so v veliki meri odvisne od kvalitativnih in vrednostih analiz (dolžniške in
bančne krize).

Finančne krize pogosto spremljajo pojavi, kot so (Claessens & Kose, 2013, str. 4):


bistvene spremembe v obsegu kreditiranja in cen premoženja (ang. asset prices),
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velike prekinitve v finančnem posredništvu in ponudba zunanjega financiranja do
različnih udeležencev ekonomije,
veliki bilančni problemi – za podjetja, gospodinjstva, finančne posrednike in vlado,
podpora vlade v izjemnem obsegu (v obliki likvidnostne podpore in
dokapitalizacije).

Zato je težko določiti en sam vzrok za nastanek krize. Tudi avtorji članka MDS se strinjajo,
da gre v osnovi za makroekonomska neravnotežja, zunanje ali notranje šoke, vendar pa
ostajajo neznani točni vzroki kriz. Opaziti je, da pred nastopom kriz prihaja do tako
imenovani ''balonov'' na trgu nepremičnin in kreditov. Zakaj ti baloni potem počijo, pa ni
razčiščeno. Kdaj bodo ti baloni počili, ne zna napovedati nihče. Nastanki balonov so znani
tudi iz zgodovine, kot npr. manija nizozemskih tulipanov v obdobju 1634–1637 (Claessens
& Kose, 2013, str. 6). Tipično je, da cena nekega premoženja (npr. nepremičnin, čebulic
tulipanov) strmo naraste v kratkem časovnem obdobju, potem pa prav tako zopet strmo
pade. Hitro povečanje kreditov je drugi pogost pojav, ki ga lahko vidimo pred nastankom
krize. Oba pojava smo lahko opazili tudi pred nastankom zadnje globalne finančne krize.
Na grafu 1 vidimo, kako se je število finančnih kriz po letu 1970 povečevalo. Te finančne
krize so bile različnih vrst.
Graf 1: Povprečno število finančnih kriz po desetletjih

Vir: Claessens & Kose (2013, str. 61)
Na grafu so prikazane različne vrste kriz po desetletjih v obdobju med letoma 1970 in
2000. V sedemdesetih letih 20. stoletja je bilo razmeroma malo kriz. Rdeča barva
predstavlja valutne krize, ki so bile v tem obdobju najbolj pogoste. Nenadnih zastojev
sploh ni bilo. Ti so se pojavili v 80. letih 20. stoletja in postali prevladujoča oblika finančnih
kriz v zadnjem desetletju 20. stoletja. Nekatere države so imele istočasno več tipov kriz.
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Vzroki za začetek tokratne finančne krize, po navedbah poročila Financial Crises:
Explanations, Types, and Implications organizacije MDS, so (Claessens & Kose, 2013,
str. 21):
1.
2.
3.
4.

povišanja cen premoženja ni bilo mogoče več podpirati;
povečanje kreditov je vodilo v pretirana kreditna bremena;
naraščanje mejnih kreditov in sistemskih tveganj;
regulacija in nadzor nista bila uspešna pri odkrivanju finančnih inovacij, a tudi pri
obvladovanju krize, ko se je že začela, ne.

Prisotni pa so bili tudi novi dejavniki:
1. široka uporaba kompleksnih finančnih inštrumentov;
2. povečana medsebojna povezanost med mednarodnimi finančnimi trgi,
vodilno vlogo ima ZDA;
3. visoka stopnja vpliva finančnih institucij;
4. osrednja vloga sektorja gospodinjstva.
Zdi se, da je nastanek in potek vsake krize nekaj posebnega.
2.2.1

VRSTE FINANČNIH KRIZ

Možnih je več vrst tipologij, opaziti pa je mogoče, da se v večini primerov vrste krize
medsebojno prepletajo. MDF v svoji študiji ločuje štiri tipe finančnih kriz (Claessens &
Kose, 2013, str. 12):




VALUTNE KRIZE. Da bi pojasnili krize, ki so nastale v preteklih štirih desetletjih,
se uporabljajo tri generacije modelov. Prva generacija modelov s pomočjo kolapsa
cen zlata razlaga devalvacije valut v Latinski Ameriki in drugih razvijajočih se
državah. Gre predvsem za špekulativne napade na države, katerih valute so
vezane na nespremenljiv menjalni tečaj. Druga generacija modelov poudarja
pomembnost večkratnih ravnovesij. Primer teh modelov je European Exchange
Rate Mechanism, ko so države, kot je Velika Britanija, prišle pod pritiske
investitorjev (leta 1992) ter so posledično devalvirale valuto, čeprav bi se lahko
situacija obrnila tudi drugače. Tretja generacija modelov raziskuje, kako slabšanje
plačilnih bilanc v kombinaciji s fluktuacijo cen premoženja vodi v valutne krize. Ti
modeli predvsem pojasnjujejo azijske krize v 90. letih 20. stoletja. Pri teh modelih
upoštevajo tudi vlogo bank;
NENADNE ZAUSTAVITVE. Modeli poudarjajo prekinitve dostopa do zunanjih
mednarodnih virov financiranja (npr. spremembe mednarodnih obresti). Bolj slabo
pa modeli nenadnih zaustavitev razložijo ostre padce v proizvodnji. Empirične
študije so pokazale, da so nenadne zaustavitve združene z globalnimi šoki. V
razvijajočih se državah, kot so Latinska Amerika v 90. letih 20. stoletja in osrednja
ter vzhodna Evropa okoli leta 2000, je obdobje pritekanja velikega kapitala
zamenjalo obdobje pomanjkanje kapitala. Te nenadne spremembe v kapitalskih
tokovih so bile tudi sprožilec lokalnih kriz med nedavno krizo;
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2.2.2

TUJE IN DOMAČE DOLŽNIŠKE KRIZE. Problemi nastanejo, ko tuji posojilodajalci
ne morejo priti do svojega denarja. Ker ni mehanizma, ki bi omogočal, da bi prisilili
nekoga k vračanju denarja, morajo uporabiti ekonomske razloge namesto pravnih,
da razložijo, zakaj mednarodno posojanje sploh obstaja. Te teorije ne pojasnijo v
zadostni meri, zakaj vlade ne plačajo dolga in zakaj so posojilodajalci še vedno
pripravljeni posojati denar. Države so lahko zadolžene v tujini ali pa znotraj države.
Kako vzdrževati različne tipe zunanjega in notranjega dolga, še vedno predstavlja
precejšen izziv za države;
BANČNE KRIZE. So precej pogoste in mogoče najmanj razumljene vrste kriz.
Problemi v neki banki se zlahka sprevržejo v problem celotnega bančnega
sistema. Imajo nekatere skupne poteze, vendar je težko določiti, kdaj se začnejo.
Če veliko število strank dvigne svoje depozite, ker verjamejo, da bo banka postala
insolventna, se verjetnost neplačila poveča, banka gre lahko celo v stečaj. Te
možnosti so že dolgo znane, zato so institucije in določevalci politik razvili različne
mehanizme. Če pogledamo širše, lahko ugotovimo, da so bančne krize pogosto
povezane s problemi na npr. nepremičninskem trgu. Banke mnogokrat zaidejo v
težave, ker njihovi krediti niso bili poplačani. To velja tudi za sedanjo krizo v
Evropi. Če analiziramo stvari za nazaj, je mogoče videti, da so bančne in druge
finančne krize redko nenapovedani dogodki. Problemi pogosto nastopijo blizu
vrhunca poslovnega cikla, ko je recesija na vidiku, ker se pojavi bojazen, da krediti
ne bodo poplačani. To opazijo tudi ljudje in dvignejo svoje depozite. Do bančnih
kriz lahko pride tudi zaradi slabih vladnih odločitev ali strukturnih problemov. Vsi ti
dejavniki se medsebojno prepletajo, zato je težko določiti njihovo individualno težo
pri pojavu krize. Majhni problemi lahko pripeljejo do krize celotnega bančnega
sistema, težave v eni državi se lahko prelijejo v druge države.
KRONOLOGIJA RAZVOJA ZADNJE FINANČNE KRIZE

Od nastopa krize je minilo že nekaj let, večina avtorjev in medijev kot začetek krize
označuje propad ameriške investicijske banke Lehman Brothers v septembru leta 2008.
Začetki krize so se začeli nakazovati v ZDA že v letu 2007 s pokom nepremičninskega
balona, kot je to lepo prikazal Guillén (Guillén, 2011) na svoji časovni lestvici dogodkov.
NBER kot trenutek, ki pomeni vrh gospodarskega cikla, označuje december 2007 (NBER,
2016). Po tem datumu pa sta glavna kazalca, ki ju uporabljajo pri določitvi faze
ekonomskega cikla, začela kazati strm padec. Glavna kazalca, ki ju uporablja ta institucija
pri določanju, sta indeksa realnega BDP in zaposlenosti (brez kmetijskega sektorja). Kot
konec recesije v ZDA je označen junij 2009.
Če povzamem prikaz razvoja dogodkov, kot je predstavljen v članku Definition of global
financial crisis v časopisu Financial Times (Financial Times, 2016), lahko globalno
finančno krizo razdelimo v štiri faze. Drugo polovico leta 2007 že označujejo kot prvo fazo
globalne finančne krize. Ameriška vlada je leta 2008 zavrnila reševanje banke Lehman
Brothers. Kot je v svoji knjigi spominov zapisal Ben Bernanke, to ni bila zgolj politična
odločitev, saj so bile izgube banke Lehman Brothers tako velike, da je ni bilo mogoče
rešiti, tudi če bi to hoteli (Sorkin, 2015). Kriza se je iz ZDA hitro razširila po celem svetu in
dobila ime globalna finančna kriza. Posledično so se transakcije na finančnih trgih
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praktično prenehale odvijati, prišlo je do pomanjkanja kapitala. Podjetja so porabila svoje
zaloge, zmanjšala naročila in odpuščala zaposlene. Mednarodna trgovina se je strmo
zmanjšala.
V zadnji četrtini leta 2008 se je začelo stabilizacijsko obdobje (druga faza krize), ki je
trajalo do konca leta 2009. Vlade in centralne banke so prevzele pobudo in zmanjšale
obrestne mere na skorajda nič, na voljo so dale velike količine denarja in odobrile
velikodušne fiskalne olajšave. Februarja 2009 so znašale različne olajšave, ki so jih
države zagotovile bančnemu sektorju, 22 % BDP EU in 29 % BDP ZDA (Evropska
komisija, 2014). S tem so stabilizirali bančni sektor in finančne trge. Pričakovali so, da je
najhujšega konec in da bo BDP v letu 2010 že kazal znake okrevanja. Pojavila pa se je
bojazen, da bodo sprejeti ukrepi povzročili prevelik javni dolg, kar bo vodilo v padajoče
cene obveznic in dvig srednjeročnih in dolgoročnih obrestnih mer.
Tretja faza se je začela v letu 2010, ko so države najavile varčevalne ukrepe ter začele
zviševati davke in omejevati državno porabo. Ti ukrepi niso bili sprejeti z navdušenjem,
saj so mnogi menili, da se stvari še niso umirile. Prevladalo je mnenje, da bo varčevanje
držav, skupaj s strukturnimi reformami, na dolgi rok pripeljalo do rasti ekonomije, s tem pa
tudi do večjih davčnih ravni, in odpravilo strah pred težavami držav s solventnostjo.
Ugotovilo se je, da ima mnogo bank slabe kredite (terjatve). To so skušali reševati tako,
da so bankam odpisali te slabe kredite, kar je povzročilo kreditni krč, torej pomanjkanje
denarja za nove investicije. Ta kombinacija varčevanja države in reševanja bank je
povzročila, da je v mnogih ekonomsko razvitih državah prišlo do manjše gospodarske
rasti, kot je bila napovedana. Zaradi tega so postali javnost in ekonomski strokovnjaki
nezadovoljni s politiko varčevanja.
V četrti fazi krize so politiko varčevanja mednarodne organizacije (npr. MDS) degradirale,
če ne celo popolnoma opustile. Tedaj so začeli poudarjati pomen strukturnih reform, kjer
niso pomembne samo bančne reforme, temveč tudi reforme zaposlovanja in proizvodnih
trgov.
2.2.3

ŠIRJENJE FINANČNIH KRIZ

Problem sodobnega sveta je njegova globalnost. Vse ekonomije so med seboj povezane.
Tako se je tudi finančna kriza, ki se je začela v ZDA, razširila v Evropo in drugam po
svetu. Obstajajo štirje primarni kanali, po katerih se širi okuženost; prve tri žene privatni
sektor (Financial Times, 2016):
1. izgube finančnega premoženja, ki ga imajo finančne institucije v tujini, lahko
sprožijo izgubo zaupanja v te institucije doma;
2. udeleženci finančnih trgov lahko na podlagi dogajanja v eni državi dvignejo ocene
določenih rizikov v tej državi in jih posplošijo tudi na druge države v regiji (primer
tajske krize in vpliv na druge azijske države). Ali to resnično drži, je popolnoma
nepomembno;
3. mnogo podjetij dobavlja izdelke in storitve strankam v tujino. Zaradi krize v neki
državi se zmanjša prodaja izdelka, kar povzroči tudi manjša naročila za tujega
dobavitelja polizdelkov in komponent. Ta povezava omogoča, da se kriza preseli
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čez mejo. Izvoz v državo v krizi se zmanjša, kar se odraža na nacionalnem
prihodku države, ki izvaža. Ti trgovski kanali pridobivajo na pomenu z razvojem
mednarodnih dobaviteljskih verig. To se imenuje efekt opletanja bikovega repa. To
se je zgodilo tudi leta 2009, ko je mednarodna trgovina strmo padla. Slovenija kot
izrazito izvozno usmerjena država bi zlahka padla v to kategorijo, vsaj v prvem
valu krize;
4. četrti razlog, zakaj se lahko finančna in gospodarska kriza razširi čez meje, je, da
vladne politike želijo spodbuditi domačo ekonomijo na račun drugih držav. To
vključuje vpeljavo carin in drugih trgovinskih ovir, devalvacijo nacionalne valute,
sklepanje pogodb samo z domačimi podjetji, subvencioniranje izvoza,
obdavčevanje tujih podjetij in delavcev …
2.2.4

POSLEDICE KRIZ

Nobenega dvoma ni, da so posledice finančnih in gospodarskih kriz na neko državo,
območje velike. Rezultati makroekonomskih kazalcev, s katerimi običajno merimo stanje v
nekem gospodarstvu, so po koncu krize običajno slabši kot pred začetkom krize. V
grobem bi lahko razdelili posledice kriz na dvoje področij (Claessens & Kose, 2013, str.
27):




posledice v realnem sektorju – finančne krize lahko povzročijo recesijo, kar
pomeni, da imajo velike posledice na gospodarstvo. Finančne krize lahko običajne
recesije gospodarskega cikla še dodatno okrepijo. Posledica tega je, da tudi
okrevanje običajno traja dlje;
finančne posledice – krize povzročijo korekcijo navzdol za finančne spremenljivke,
kar pomeni, da se cene kreditov in premoženja nižajo ali pa rastejo zelo počasi.
Graf 2: Sovpadanje recesij in kriz

Vir: Claessens & Kose (2013, str. 62)
12

Graf 2 prikazuje število dogodkov. Avtorja povežeta recesijo s finančno krizo, če se začne
finančna kriza v istem času kot recesija ali eno leto pred ali dve leti po vrhuncu recesije. V
podatke je vključenih 23 razvitih držav in 38 držav v razvoju v obdobju od leta 1960 do
leta 2011. Kar polovica recesij na svetu sovpada s finančnimi krizami.
Krize imajo na posamezne družbe, države, gospodarstva praviloma negativen učinek vsaj
na kratek rok. Vendar pa – kot že omenjeno – ima vsaka kriza svoj prstni odtis, če se tako
izrazim. Potem pride počasno okrevanje.
Leta 2012, ko so cene obveznic nekaterih evropskih držav dosegle nevzdržne ravni, so se
evropske države odločile, da bodo prenesle dele državne suverenosti na nove evropske
institucije. Te so nastale na področjih fiskalne, bančne, ekonomske in politične unije
(Young, 2014, str. 37).
Bančna skupnost vključuje nadzor, razreševanje kriz in zavarovanje depozitov. Nadzorni
mehanizem zagotavlja Evropska centralna banka. Fiskalna skupnost pomeni izdajanje
evroobveznic s primernim nadzorom nad nacionalnimi proračunskimi izbirami. Ekonomska
skupnost predstavlja nadzor in koordinacijo politike strukturnih reform na nacionalnih in
evropski ravni (insolventno zakonodajo, trg delovne sile, finančno regulacijo …).
Priporočila za reševanje bančnega sistema sta bila predvsem prenos slabih (toksičnih)
terjatev na ''slabo'' banko in dokapitalizacija bančnega sistema ter vzpostavitev
mehanizma za banke, ki imajo likvidnostne težave.
Slaba banka naj bi torej omilila negativno reakcijo finančnih trgov in nefinančnega
sektorja. Prav tako naj bi minimalizirala stroške za davkoplačevalce in omejila finančno
neodgovornost v bodoče. Seveda poslovanje ''slabe'' banke prinaša določene rizike in
stroške. Slabe banke so se v praksi že preizkusile.
Mehanizem za banke, ki imajo likvidnostne težave, pomeni, da je vzpostavljen sistem, ki
omogoča sprejemanje hitrih odločitev o bodočnosti neke banke. Ni zagotovljenega
avtomatičnega reševanja bank, saj se regulatorji bojijo, da bi tovrstno zagotovilo
omogočilo bankam, da bi se preveč zanašale na to.
V okviru monetarne politike se Evropska centralna banka trudi obdržati stabilnost cen.
Omenjeni cilj bo dosegla z razvojem strategije tako, da bo (Young, 2014, str. 48) z
nadzorom monetarnih agregatov (količino denarja in kreditov) stabilizirala inflacijo
(srednjeročno in dolgoročno).
Druga pot poudarja nadzor nad obrestnimi merami (kratkoročno).
Fiskalna politika kot makroekonomski stabilizator – ni konsenza glede tega, kakšen vpliv
ima fiskalna politika na makroekonomske kazalce. Države članice EU pa imajo različna
mnenja o maastrichtskih kriterijih in njihovih zaostritvah. Zato da se kriza ne bi več
ponovila, so bile države pozvane k doslednemu izvajanju teh kriterijev, ki omejujejo
fiskalni deficit (primanjkljaj države) na 3 % in dolg države na 60 % BDP. Poljska je npr.
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tovrstno pravilo vnesla v svojo ustavo že leta 1997 (Young, 2014, str. 54). Nemčija mora
tovrstna nesorazmerja odpraviti do leta 2016. Nekateri ekonomisti se bojijo, da bi
dosledno izvajanje takšnih ukrepov povzročilo pomanjkanje povpraševanja, kar bi
potisnilo nacionalna gospodarstva v deflacijo ali obdobje šibke gospodarske aktivnosti
(Young, 2014, str. 54).
Finančna kriza je torej povzročila naraščanje javnega dolga, saj so države na ta način
pristopile k reševanju omenjene krize. Ni enotnega dogovora o tem, kako fiskalna politika
deluje. Rezultati empiričnih analiz o tej temi so zelo različni in ni mogoče določati politik na
osnovi njihovih rezultatov. Razlog za to je, da je fiskalna politika bolj kompleksna kot
monetarna politika. Fiskalna politika zasleduje različne cilje, ki so si pogosto v nasprotju,
in pri tem uporablja različne instrumente za dosego teh ciljev (Young, 2014, str. 63).
Dejstvo pa je, da bodo države morale uporabljati fiskalno politiko kot način izhoda iz krize,
saj samo monetarni ukrepi ne zadostujejo.

2.3 POJEM IN VZROKI NASTANKA GOSPODARSKIH KRIZ
Pojem gospodarske krize je povezan s pojmom ekonomski (poslovni, gospodarski) cikel,
ki je definiran kot gibanje gospodarske aktivnosti med obdobjem rasti (ekspanzije) in
obdobjem stagnacije (krčenja) (Finančni slovar, 2016). Standardno definicijo
ekonomskega cikla sta postavila A. F. Burns in W. C. Mitchell v svoji knjigi Measuring
business cycles (v: Aimar in drugi, 2015, str. 1). Ekonomski cikel sta razdelila na štiri faze,
in sicer na ekspanzijo, upočasnitev, recesijo in okrevanje. Potem se cikel ponovi. Vendar
pa ti cikli niso časovno opredeljeni. Včasih se lahko pojavijo že po dveh letih, včasih pa
šele po desetih. Se pravi, da lahko na krizo gledamo kot na eno izmed faz ekonomskega
cikla oziroma kot na recesijo v njenem ožjem pomenu besede.
Zdi se, da se v literaturi pojavljata dva ekonomska pojma oziroma definiciji, in sicer
recesija (ang. recession) ter depresija (ang. depression). O recesiji govorimo, kadar v
dveh zaporednih obdobjih zabeležimo negativno gospodarsko rast (padec stopnje rasti
BDP). SURS uporablja definicijo, da je ''gospodarstvo v recesiji, ko je četrtletna stopnja
rasti BDP v primerjavi s prejšnjim četrtletjem negativna dve četrtletji zapored'' (Stražišar,
Strnad & Štemberger, 2015, str. 17). Običajno recesija traja od šest do osemnajst
mesecev.
Depresija pomeni mnogo več kot recesija; traja dalj časa in je prisotna na vseh področjih
življenja. Kot primer depresije navajajo v literaturi veliko depresijo v ZDA v 30. letih 20.
stoletja. Značilnost tega obdobja je visoka stopnja stečajev in visoka stopnja
nezaposlenosti. Depresija traja od tri do štiri leta, pomeni pa več kot 10-odstotni padec
BDP v neki državi (Finančni slovar, 2015). Kriza v širšem smislu bi se lahko nanašala tudi
na depresijo.
V ZDA posebna ekonomska organizacija, The National Bureau of Economic Research (v
nadaljevanju: NBER), uradno določa trenutek nastopa in prenehanja recesije ali
ekspanzije gospodarstva (Gertler & Klenow, 2016). Njihova definicija krize ni omejena na
definicijo, da kadar v dveh zaporednih obdobjih zabeležimo negativno gospodarsko rast,
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to pomeni recesijo. O recesiji govorijo, ''ko se pojavi bistven upad ekonomske aktivnosti v
celotni ekonomiji neke države in traja več mesecev, kar se odraža v padcu BDP, realnem
prihodku, zaposlenosti, industrijski proizvodnji in trgovini na debelo''.
Gospodarska kriza se kaže tudi v drugih makroekonomskih kazalcih. Pogosto
uporabljamo kazalnik primanjkljaja (presežka) v proračunu države, dolg države ter
kazalnik (ne)zaposlenosti. Prva dva kazalca izražamo s pomočjo kazalca BDP. EU je v
maastrichtski pogodbi določila, da je zgornja meja dovoljenega proračunskega
primanjkljaja 3 % BDP, zgornja meja za dolg države pa ne sme preseči 60 % BDP.
O vzrokih gospodarskih kriz nisem zasledila skupnega konsenza. Nekateri avtorji, kot je
npr. Štiblar, menijo, da so krize v gospodarstvu posledice ekonomske ureditve. Večina pa
se jih strinja, da lahko najdemo vzroke kriz v makroekonomskih neravnovesjih. Z grafa 2
(str. 12) je razvidno, da so finančne krize povzročitelj gospodarske krize v približno
polovici primerov. Nekako sta se oblikovali dve struje okoli tega, kako reševati pojav kriz.
Nekateri zagovarjajo tezo, da se tržni sistem uravnava sam in da ni potrebe po
posredovanju države v tržni sistem. V zadnjem času pa so se zopet okrepili zagovorniki
teze, da se tržni sistem ne more samoregulirati. Menim, da je dogajanje v zadnji krizi
dokazalo, da je intervencija regulatorjev v tržnih sistem potrebna.
2.3.1

VRSTE GOSPODARSKIH KRIZ

Avtorji večinoma poudarjajo, da se gospodarske krize med seboj razlikujejo po
intenzivnosti v padcu makroekonomskih kazalcev in časovnem obdobju, ki ga zajemajo. V
tem kontekstu bi lahko gospodarske krize delili na recesije in depresije, kot sem jih
pojasnila že v prejšnjem poglavju.
Druga vrsta delitev, ki jo uporabljajo ekonomisti, je oblika krize. Poimenovali so jih po
črkah abecede V, U, L in W. To je nekakšna neformalna tipologija vrst gospodarske krize.
Če pogledamo grafe gibanja BDP v obdobju krize, lahko določimo, kakšno obliko je imela
posamezna kriza.
Večina kriz ima obliko črke V. Za ta tip krize je značilno, da gre za oster, vendar kratek
padec gospodarske aktivnost. Sledi mu močno okrevanje. Takšno obliko ima večina kriz.
Črka U predstavlja krizo, ki traja dalj časa od krize v obliki črke V. Ta vrsta krize nima
točno določljivega dna krize. Okrevanje gospodarstva je počasnejše.
Kriza lahko poteka tudi v obliki črke W. Takšen potek krize je bil tudi v Sloveniji. Ko se zdi,
da je neko gospodarstvo po krizi že na poti do okrevanja, vnovič zdrsne v krizo. Nato šele
sledi pravo okrevanje.
Kot primer krize v obliki črke L se pogosto omenja Japonsko. Za takšen primer krize je
značilno, da pride do nenadnega padca v gospodarski aktivnosti, gospodarstvo pa
potrebuje več let, da zopet pride na raven, kjer je bilo pred krizo.
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2.3.2

KRONOLOGIJA RAZVOJA GOSPODARSKE KRIZE

V literaturi nisem zasledila kronološkega razvoja zadnje gospodarske krize (v nasprotju z
analizo finančne krize). Gospodarske krize so del tržnega sistema, vendar pa je
napovedovanje njihovega pojavljanja in poteka še vedno slabo razvito.
Globalno gospodarsko krizo je povzročila finančna kriza, ki se je začela v ZDA. Kot je bilo
že rečeno, se je začela finančna kriza leta 2008 iz ZDA širiti tudi v Evropo. Na udaru so
bile v začetku predvsem evropske banke, ki so poslovale in investirale v ZDA. Njihovo
slabo poslovanje se je razširilo na celoten evropski finančni sektor. Posledica slabega
stanja bank je bila, da niso več opravljale svoje naloge in servisirale gospodarstva.
Obdobje do leta 2010 je bilo posvečeno predvsem reševanju bank. Nekatere države
članice EU so se odločile reševati bančni sektor z državno pomočjo, kar je povzročilo
velike javnofinanče težave za nekatere države, kot je bila na primer Irska. V tem delu je
finančna kriza postala kriza državnega dolga. Javnofinačno stanje nekaterih držav je
postalo kritično, zato so se države zatekle k varčevanju. Začele so zviševati davke in
omejevati javno porabo. K temu so jih silili tudi pogoji EU, ki imajo predpisana pravila
glede višine javnega dolga in proračunskega primanjkljaja.
Kako je potekala gospodarska kriza v nadaljevanju, je odvisno od posamezne države, saj
je finančna kriza različno prizadela njihova gospodarstva.
To se je odražalo v makroekonomskih kazalcih. V nekaterih državah so bili padci rasti
BDP razmeroma majhni. Če primerjamo gibanje realnega BDP med EU in ZDA, vidimo,
da so podatki za EU v začetku krize slabši, vendar se nekako izenačijo v letih 2010 in
2011. V letu 2012, 2013 in 2014 so bili podatki za EU izrazito slabši kot za ZDA. Nekateri
za to krivijo evropske varčevalne ukrepe.
Graf 3: Rast realnega BDP, izbrane države

Vir: Stražišar, Strnad & Štemberger (2015, str. 17)
V Sloveniji se je začela recesija konec leta 2008. To se je poznalo na velikem padcu rasti
BDP, pa tudi povečevanju stopnje nezaposlenosti. Poljska v celotnem obdobju krize ni
zabeležila negativne rasti BDP.
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Ker se politika varčevanja ni obnesla, so po letu 2012 države začele opuščati ukrepe
varčevanja.
NBER je kot konec krize v ZDA označil junij 2009. Kazalci, ki kažejo na krizo, so se v letu
2013 umirili. Še vedno pa je problematična svetovna gospodarska rast. ZDA so bile bolj
uspešne kot EU pri premagovanju težav, ki jih je prinesla finančna kriza. Zdi se, da je bila
odločilna predvsem hitrost, s katero se je odzivala na tekoče probleme. Predvsem pa se
ZDA niso zatekle k varčevanju države in so spodbujale potrošnjo.
Po podatkih SURS-a (Stražišar, Strnad & Štemberger, 2015) je realni BDP v letu 2014 na
ravni EU presegel predkrizno raven iz leta 2008 za 0,3 %. Znotraj EU pa so posamezne
države članice EU zelo različno občutile in tudi reševale zadnjo krizo. Če potegnemo črto
in pogledamo, kakšni so rezultati po državah, vidimo, da so ''Poljska, Malta, Luksemburg,
Slovaška in Švedska v letu 2014 izkazovale za več kot 5 % višji BDP kot v letu 2008,
Grčija, Hrvaška, Ciper, Italija, Španija, Portugalska, Slovenija in Finska pa za več kot 5 %
nižji BDP kot v letu 2008'' (Stražišar, Strnad & Štemberger, 2015, str.). To pomeni, da tudi
ni enoznačnega odgovora na vprašanje, ali je že konec krize. Za ene države je krize
konec, druge pa se bodo z njenimi posledicami še dolgo borile.
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3

FINANČNA IN GOSPODARSKA KRIZA V SLOVENIJI

Kot je zapisal angleški pesnik John Donn, ''noben človek ni otok, popolnoma sam zase;
vsak človek je kos celine, del kopnega /…/'', tako tudi Slovenija ni otok, izoliran od
preostalega sveta.
Gospodarski kazalci do leta 2007 so bili za Slovenijo dobri. Imela je visoko gospodarsko
rast, izvajala je gospodarske reforme, da se je lahko leta 2004 pridružila EU. Investicije in
izvoz so bili visoki. Januarja leta 2007 je Slovenija po izpolnitvi konvergenčnih pogojev
prevzela evropsko denarno enoto – evro in postala članica evropske monetarne unije.
Potem pa je leta 2008 udarila svetovna finančna kriza. Visoka gospodarska rast in
splošno dobro stanje v državi ni zagotovilo odpornosti proti krizi, jo je pa deloma omililo.
Tuje in domače povpraševanje se je drastično zmanjšalo, kar je zelo prizadelo slovensko
gospodarstvo. Padec slovenskega BDP je bil v letu 2009 zelo velik in je po podatkih
SURS-a znašal -7,8 %. Zmanjšali so se javnofinančni prihodki, kar je povzročilo
povečanje proračunskega primanjkljaja. Slovenija je med petimi državami članicami EU, ki
so najbolj povečale svojo zadolženost, kot je razvidno iz podatkov SURS-a. Brezposelnost
se je izrazito povečala, dosegla mejnik 100.000 brezposelnih in ga tudi presegla. Skratka,
makroekonomska slika Slovenije je postala v obdobju krize slaba.
Država si je na različne načine prizadevala, da bi omejila vpliv krize na gospodarsko
stanje v Sloveniji, vendar je bil njen manevrski prostor zmanjšan. Proračunski prihodki so
se zelo zmanjšali, odhodki pa se niso zmanjševali. Posledično se je povečal primanjkljaj
države. Slovenija je položaj blažila z zadolževanjem. V nadaljevanju krize so položaj
države še dodatno poslabševali kapitalski transferji bankam.

3.1 SPLOŠNE ZNAČILNOSTI KRIZE V SLOVENIJI
Finančna in gospodarska kriza je Slovenijo po podatkih SURS-a zajela v zadnjem
četrtletju leta 2008 (SURS, 2016) in zdi se, da nas je zalotila popolnoma nepripravljene na
soočenje z njo. Slovenija je izrazito izvozno usmerjeno gospodarstvo in kot tako
izpostavljeno vplivom iz tujine. Najglobljo točko krize je Slovenija dosegla v prvem
četrtletju leta 2009. Drugi val krize je sledil leta 2012. Vsi statistični podatki v nadaljevanju
poglavja so povzeti po publikaciji SURS-a Nacionalni računi o gospodarski krizi v
Sloveniji, 2015 (Stražišar, Strnad & Štemberger, 2015).
Država je poskušala krizo reševati na različne načine. Naloga države je predvsem v tem,
da zagotavlja neko makroekonomsko stabilnost, v kateri lahko potem njeni državljani
ustvarjajo in delajo. Izkazalo se je, da je močna vloga države v tem obdobju (obdobju
krize) zaželena in potrebna. Izdatki za socialno zaščito v letu 2013 so bili nominalno za
14,5 % višji kot v letu 2008. Najbolj so se povečali izdatki za brezposelnost. Prav tako so
se ves čas krize zviševali tudi izdatki za pokojnine. V letu 2013 je Slovenija za socialno
zaščito porabila 18,7 % BDP in se uvrstila na 12. mesto med državami EU, kar je manj od
povprečja EU-28.
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Država je morala reševati tudi bančni sektor. Uveljavljeno je namreč prepričanje, da so
banke za državo bistveno bolj pomembne kot druga podjetja, institucije.
Kriza v Sloveniji je imela obliko črke W v nekoliko modificirani obliki. Najhujši padec
gospodarske aktivnosti (kazalec BDP) je bil v letu 2009, nekoliko manjši pa v letu 2012.
Praktično čez noč se je slovenski BDP spremenil iz rasti pri 6,9 % v letu 2007 do -7,8 %
velikega padca v letu 2009. Bistvena vzroka te spremembe sta bila zmanjšanje
povpraševanja (tako domačega kot tujega) in padec bruto investicij. Trditev, povzeta iz
publikacije, je, da je slovensko gospodarstvo izvozno usmerjeno gospodarstvo, kar
pomeni, da je izrazito odvisno od dogajanja v tujini. Do leta 2009 je bila Slovenija neto
uvoznik blaga in storitev, v letu 2009 pa je postala neto izvoznik, kar pomeni, da je bila
njena trgovinska bilanca pozitivna (izvozi več blaga in storitev, kot pa jih uvozi). To bi
lahko pomenilo, da je Slovenija na takšen način pristopila k reševanju krize. Bruto
investicije pa so postale pozitivne šele leta 2013.
V krizi je prišlo do različnih javnofinančnih neravnotežij. Slovenija je imela v celotnem
obdobju svojega obstoja javnofinančni primanjkljaj, ki je bil najnižji leta 2007 (0,1 % BDP).
V obdobju krize se je javnofinančni primanjkljaj bistveno povečal in dosegel 15 % v letu
2013. Na dohodkovni strani so se najbolj zmanjšali prihodki iz naslova davkov in socialnih
prispevkov, na odhodkovni strani pa so se povečali izdatki za socialno zaščito (socialna
nadomestila, izdatki za brezposelnost). Precej so se povečali tudi izdatki za obresti (121
% primerjava 2008/2013). Prav tako je leta 2013 država za kapitalske transferje
zagotovila nekaj več kot 4 milijarde EUR, od tega največ 3.633 milijone EUR za banke.
Bančni sistem se je namreč do začetka krize pospešeno zadolževal v tujini in spodbujal
zadolževanje gospodarstva. S pojavom krize so se začele pojavljati težave pri
odplačevanju teh kreditov. Javni denar je bil torej namenjen za odplačilo teh slabih
kreditov.
Dolg države pomeni ''stanje skupnega bruto dolga v nominalni vrednosti ob koncu leta,
konsolidiranega znotraj sektorja'' (Stražišar, Strnad & Štemberger, 2015, str. 13), do tujine
in znotraj države.
Slika 1: Dolg sektorja država, Slovenija
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Vir: Stražišar, Strnad & Štemberger (2015, str. 13)
S slike je jasno razvidno, kaj se je zgodilo v letih krize. Leta 2008 je bil vsak prebivalec
Slovenije dolžan dobrih 4.000 EUR, v letu 2014 pa že 14.615 EUR, kar pomeni izjemno
povečanje. Zadolženost države se je torej povečala za kar 59 % (z 22 % BDP na 81 %
BDP) in v letu 2014 presegla maastrichtsko mejo za 21 %. Slovenija je na četrtem mestu
med vsemi državami članicami EU, ki so najbolj povečale svoj dolg v obdobju krize
(Stražišar, Strnad & Štemberger, 2015, str. 19).
Zadnja objava podatkov o primanjkljaju države na portalu SURS kaže, da je Slovenija v
letu 2015 zmanjšala primanjkljaj države na -2,9 % BDP. Zadolženost države pa je narasla
na 83,2 % BDP.

3.2 GOSPODARSKA AKTIVNOST
S pojavom krize se na področju ekonomije ukvarja predvsem makroekonomija pri
obravnavanju cikličnosti tržnega gospodarstva. Gospodarski (poslovni, ekonomski) cikel
(ang. business cycle) po definiciji Eurostata opisuje rast in krčenje ekonomske aktivnosti v
nekem gospodarstvu (državi, območju) čez čas (Eurostat, 2015). Evolucija ekonomske
aktivnosti je izražena v odstotku spremembe ekonomskega kazalca (npr. proizvodnje,
delovnih ur, BDP). Poslovni cikel običajno predstavlja graf, ki prikazuje gibanje (npr. BDP)
čez čas. Kazalci, ki se uporabljajo za merjenje gospodarske rasti, so makroekonomski
agregati (npr. investicije, izvoz, (ne)zaposlenost, zadolženost). Spremembe pri teh
makroekonomskih kazalcih nam pomagajo določati, v kateri fazi ekonomskega cikla se
nahaja gospodarstvo v določeni državi.
Eden izmed makroekonomskih kazalcev, ki nam pomaga razumeti dogajanje v neki
državi, je BDP. Z BDP merimo gospodarsko rast. BDP je najbolj znan ekonomski kazalec
razvoja, ki kaže na tržno vrednost vseh končnih izdelkov in storitev, ki jih je ustvarilo
gospodarstvo neke države v enem letu. Ekonomisti so ga začeli uporabljati v 40. letih 20.
stoletja, pred tem pa so uporabljali drugačne koncepte za merjenje ekonomije (Coyle,
2014). Je razmeroma zapleten pojem, ki nam prav tako pomaga pri primerjavi
posameznih držav, predvsem pa ima izredno velik pomen na politične odločitve v neki
državi, instituciji …
Merimo tudi svetovni BDP, kar vodi tudi v različne metodološke dileme. Primer: iz članka
časopisa New York Times (Hakim, 2016) vidimo, da lahko na vprašanje, ali je v lanskem
letu svetovni BDP narasel ali padel, odgovorimo na različne načine. Predvsem je
pomembno, katero valuto uporabimo pri izračunu: dolar ali evro. Če za izračun uporabimo
dolar, je svetovni BDP v letu 2015 padel za 5 %. Če za isti izračun uporabimo evro, nam
pokaže, da je svetovni BDP narasel za 13,6 %. Pri uporabi kakšne druge valute pa bi
verjetno dobili popolnoma drugačen rezultat. MDS pri svojem izračunu uporablja posebno
metodologijo, ki skuša nevtralizirati tovrstne odklone. Podatek MDS za leto 2015 je 3,1odstotna rast. Svetovna banka, ki uporablja drugačno metodologijo kot MDS, je za
preteklo leto objavila podatek, da je svetovni BDP narasel za 2,4 %.
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Zgolj en kazalec seveda ne more prikazati preseka stanja sodobne družbe, zato so bili
poizkusi, da bi razvoj neke družbe prikazali tudi z drugimi, neekonomskimi kazalci, kot so
na primer podatki o zdravstvenem stanju prebivalstva, njegovi izobrazbi, okolju,
brezposelnosti. Država Butan meri uspešnost svoje države z merjenjem sreče svojega
prebivalstva. Z BDP-jem merimo ekonomsko aktivnost držav, ne pa tudi ekonomskega
položaja gospodinjstev (Stražišar, Strnad & Štemberger, 2015, 2015, str. 23). Pod okriljem
Eurostata je od leta 2007 nastalo kar nekaj pobud, kako dodatno izboljšati in dopolniti
podatke o BDP.
Temeljno izhodišče je, da razvoj neke države ali področja ni nikoli linearen, temveč vedno
prihaja do nekih padcev in vnovičnih vzponov. Ekonomija neke države raste ali pa se krči,
redko pa miruje.
3.2.1

GIBANJE BDP V SLOVENIJI

Podatke o gibanju BDP v Sloveniji objavlja SURS. SURS definira BDP kot ''temeljno
merilo ekonomske aktivnosti nekega gospodarstva. Stopnjo rasti obsega BDP imenujemo
gospodarska rast …'' Meri se četrtletno in letno (SURS, 2015). Vsi statistični podatki v
nadaljevanju poglavja so povzeti po publikaciji SURS-a z naslovom Nacionalni računi o
gospodarski krizi v Sloveniji, 2015.
Po podatkih SURS-a ima pet držav v EU (Nemčija, Velika Britanija, Francija, Italija in
Španija) skupaj 71 % celotnega gospodarstva EU, če seštejemo vrednosti njihovih BDP.
Slovenija je na 23. mestu od 28 držav članic EU, njen BDP pa predstavlja 0,4 % celotnega
gospodarstva EU.
Za potrebe naše naloge bom uporabljala stopnjo rasti obsega BDP v odstotkih na letni
ravni. Izračunamo jo po naslednjem obrazcu:

𝐵𝐷𝑃𝑡 − 𝐵𝐷𝑃𝑡−1
∗ 100
𝐵𝐷𝑃𝑡−1
pri čemer pomeni BDPt tekoče leto, BDPt-1 pa preteklo leto.
Tabela 1 kaže, kakšno je bilo gibanje BDP v Sloveniji v obdobju od leta 2004 do leta
2014. Do leta 2007 je imela Slovenija kar visoko rast BDP, ki se je leta 2008 prepolovila,
vendar je še ostala v pozitivnem območju. Zares kritično je bilo leto 2009, ko je kriza
udarila z vso svojo močjo. V letih 2010 in 2011 se je gospodarstvo rahlo popravilo, vendar
je bila v letih 2012 in 2013 gospodarska rast zopet negativna.
Tabela 1: Gibanje stopnje BDP v Sloveniji po letih v %

LETO
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
BDP,
stopnja
realne rasti
(%)

4,4

4

5,7

6,9

3,3

-7,8
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1,2

0,6

-2,7

-1,1

3

2,9

Vir: SURS (2016)
Prva ocena SURS-a za leto 2015 kaže, da je BDP v tem letu obstal na podobni ravni kot
leta 2014, in sicer na 2,9 %.
Graf 4: Gibanje BDP, stopnja realne rasti po letih
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VIR: SURS, tabela 1 (2016)
V obdobju krize je imela Slovenija dva izrazita padca BDP. Najslabši rezultat je imela v
letu 2009, ko je negativna rast BDP dosegla skoraj -8 %. V primerjavi z drugimi državami
članicami EU v letu 2009 je imela Slovenija peti najslabši rezultat med vsemi. Slabše so
bile le baltske države (Litva, Latvija, Estonija) in Finska. Edina država, ki je imela v letu
2009 pozitivno rast BDP, je bila Poljska (graf 5).
Graf 5: Rast realnega BDP, EU-28 leta 2009

Vir: Stražišar, Strnad & Štemberger (2015, str. 16)
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SURS prav tako s pomočjo BDP meri razlike med 12 statističnimi regijami v Sloveniji (več
o statističnih regijah v poglavju 5.2.1). Izračunava gibanje razpršenosti regionalnega BDP
na prebivalca. Na splošno gledano je razpršenost BDP na prebivalca v Sloveniji glede na
ostale države EU majhna. Podatki za leto 2013 kažejo, da se je BDP na prebivalca gibal
od 62,5 % slovenskega povprečja v Zasavju do 141,6 % v osrednjeslovenski statistični
regiji. Kazalec razpršenosti regionalnega BDP na prebivalca je v letu 2009 kazal največje
razlike med statističnimi regijami. V obdobju krize so se te razlike začele zmanjševati.
Glede na ostale države članice EU se je Slovenija uvrstila med osem držav z najmanjšimi
razlikami med regijami (SURS, 2015, str. 35).
Graf 6: Gibanje regionalnega BDP na prebivalca, Slovenija

Vir: Stražišar, Strnad & Štemberger (2015, str. 35)
V obdobju krize so nekatere regije izboljšale svoj položaj, medtem ko so ga nekatere
poslabšale, kot je razvidno z grafa 6. Večina regij še vedno ni dosegla ravni BDP iz leta
2008. V tem obdobju ga je najbolj izboljšala Pomurska regija (+6,1 %), najbolj ga je
poslabšala Obalno-kraška regija (-8,8 %).
3.2.2

(NE)ZAPOSLENOST V SLOVENIJI

SURS zbira različne statistične podatke, ki jih je razdelil na področja, in eno izmed njih se
imenuje Delo in brezposelnost. Področje je razdeljeno na tri podpodročja: Zaposleni,
samozaposleni in brezposelni, Delovne ure in Delovne migracije. Kot je navedeno v opisu
področja, sta vira podatkov za pridobivanje podatkov statistike zaposlenih,
samozaposlenih in brezposelnih Anketa o delovni sili ter registrski podatki o aktivnem
prebivalstvu.
SURS pridobi svoje podatke iz:


Statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva (v nadaljevanju: SRDAP), ki
vsebuje podatke o zaposlenih in samozaposlenih osebah;
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ankete o delovni sili, ki vsebuje število kmetov;
tretji vir je Register brezposelnih oseb, ki ga vodi Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ).

Podatke o zaposlenih, samozaposlenih in brezposelnih bom povzemala po statistični
raziskavi SURS-a, imenovani Aktivno prebivalstvo, Slovenija (Divjak, Brnot, Malešič &
Čuk, 2015), in publikaciji Nacionalni računi o gospodarski krizi v Sloveniji (Stražišar,
Strnad & Štemberger, 2015).
Zbrani podatki omogočajo spremljanje dogajanja na trgu dela. Podatki veljajo za osebe, ki
delajo na območju Slovenije. Obrazci M so glavni vir za dopolnjevanje SRDAP-a. SURS
pridobiva te podatke od Zavoda Republike Slovenije za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, ki mu jih mesečno posreduje.
Za potrebe magistrskega dela bom uporabljala podatke iz podatkovnega portala SI-Stat,
iz baze Aktivno prebivalstvo po registrskih virih, letni podatki. Na voljo so podatki za
obdobje od leta 2004 do leta 2015.
V letu 2013 je bila izvedena reforma trga dela z namenom zmanjšanja sklepanja pogodb o
zaposlitvi za določen čas (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, v nadaljevanju: MDDSZ; 2016, str. 3). Sklepanje zaposlitev za določen čas naj
bi bila namreč izjema, vendar pa se je v času krize njena uporaba razmahnila, saj so si
podjetja na ta način zagotavljala fleksibilnost delovne sile in posledično tudi znižanje
stroškov dela. Na račun zmanjšanja sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas pa so
se povečale druge atipične oblike dela, med katere sodi v določenih primerih tudi
samozaposlitev. ''Pomemben delež predstavljajo samozaposleni, katerih delež je od
začetka gospodarske in finančne krize nekoliko narasel in tako v letu 2014 že skoraj
dosegel najvišji delež iz začetka devetdesetih let'' (MDDSZ, 2016, str. 6).
Slika 2: Prikaz sestave pojma aktivno prebivalstvo
AKTIVNO
PREBIVALSTVO

DELOVNO
AKTIVNO
PREBIVALSTVO

REGISTRIRANE
BREZPOSELNE
OSEBE

ZAPOSLENE
OSEBE

PRI PRAVNIH
OSEBAH

SAMOZAPOSLENE
OSEBE

PRI FIZIČNIH
OSEBAH

SAMOSTOJNI
PODJETNIKI

24

FIZIČNE OSEBE,
KI OPRAVLJAJO
DEJAVNOST

KMETJE

Vir: SURS (2016)
Na sliki 2 vidimo, kako je definiran pojem aktivno prebivalstvo. Je najširši pojem,
sestavljen iz delovno aktivnega prebivalstva in registriranih brezposelnih oseb. Pojem
delovno aktivnega prebivalstva se naprej deli na zaposlene osebe in samozaposlene
osebe. Zaposlene in samozaposlene osebe morajo biti obvezno socialno zavarovane. Ni
pomembno, ali so zavarovane s polnim ali krajšim delovnim časom. Osebe, ki delajo po
podjemnih pogodbah, niso vključene.
Graf 7: Gibanje delovno aktivnega prebivalstva po letih
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Vir: SURS (2016)
Graf 7 nam prikazuje gibanje delovno aktivnega prebivalstva po letih, torej so skupno
zajeti zaposleni in samozaposleni. Najvišja točka je bila dosežena leta 2008, ko je dosegla
številko 880.000 delovno aktivnih oseb. Nato se je število zaposlenih in samozaposlenih
vsako leto zmanjšalo za 20 tisoč oseb. Iz grafa je videti, da je padanje števila delovno
aktivnega prebivalstva doseglo najnižjo točko v letu 2013. Šele leta 2014 in 2015 je zopet
zaznati rahlo naraščanje števila delovno aktivnega prebivalstva.
Če pogledamo delitev Slovenije na Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo, vidimo, da v
prikazanem obdobju število delovnega aktivnega prebivalstva v Vzhodni Sloveniji upada
in raste v Zahodni Sloveniji. V letu 2005 je bilo v Vzhodni Sloveniji delovno aktivnih 49,19
% vsega delovno aktivnega prebivalstva. V letu 2014 je ta odstotek znašal samo še 46,64,
kar pomeni zmanjšanje za 2,55 %. Razkorak med kohezijskima regijama se po številu
delovno aktivnega prebivalstva veča.
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Graf 8: Deleži delovno aktivnega prebivalstva po statističnih regijah, po letih
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Vir: SURS (2016)
Če pogledamo graf 8, kjer so prikazani deleži delovno aktivnega prebivalstva, vidimo, da
se razmerja med posameznimi statističnimi regijami praktično ne spreminjajo. Izstopa le
Osrednjeslovenska regija. Njen delež je v obdobju desetih let (od leta 2005 do leta 2014)
narastel za 3,21 %. Osrednjeslovenska regija raste na račun vseh ostalih statističnih regij,
saj so te v letu 2014 imele nižje deleže delovno aktivnega prebivalstva glede na leto 2005.
V letu 2015 je prišlo do rahle korekcije in zmanjšanja deleža Osrednjeslovenske
statistične regije za 0,08 %.
V nadaljevanju bom prikazala gibanje števila brezposelnih po statističnih regijah po letih,
saj so ti podatki pomembni za dokazovanje hipoteze številka tri, ki se glasi: Največ novih
podjetij je nastalo na tistih območjih Slovenije, kjer je bila največja brezposelnost. Podatki
o brezposelnih osebah so pridobljeni iz podatkovnega portala SI-Stat, baze Delovno
aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti
po kohezijskih in statističnih regijah prebivališča in spolu, Slovenija, letno.
Definicija SURS-a za registrirane brezposelne osebe je, da so to ''iskalci zaposlitve, ki
niso v delovnem razmerju, niso samozaposleni, niso poslovodne osebe v osebni družbi ali
enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu, niso kmetje, niso upokojenci,
nimajo statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega
od 26 let, so zmožni za delo, so prijavljeni na ZRSZ, aktivno iščejo zaposlitev in so
pripravljeni sprejeti ustrezno oziroma primerno zaposlitev, ki jim jo ponudi ZRSZ ali drug
izvajalec storitve posredovanja zaposlitve. Zmožne za zaposlitev so brezposelne osebe
od dopolnjenega 15. do 65. leta starosti, pri katerih ni prišlo do popolne nezmožnosti za
delo po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali po predpisih o
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov'' (Divjak, Brnot, Malešič & Čuk, 2015).
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Graf 9: Gibanje števila registriranih brezposelnih oseb po letih
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Vir: SURS (2016)
Graf 9 kaže praktično inverzno sliko od grafa 7. Najnižja točka registriranih brezposelnih je
v letu 2008 pred začetkom krize, nato pa se strmo povečuje. Številčno gledano je bilo leta
2008 v Sloveniji brezposelnih 63.216 oseb. Do leta 2013 številka naraste na skoraj
120.000 brezposelnih oseb, kar je skoraj dvakrat toliko kot leta 2008. V letu 2014 se
število registriranih brezposelnih umiri na isti ravni kot v letu 2013. Po zadnjih podatkih se
je število brezposelnih v letu 2015 zmanjšalo.
Če pogledamo, kakšna je brezposelnost po obeh kohezijskih regijah, vidimo, da sta med
njima precejšnje razlike. Vzhodna Slovenija ima vsa leta višjo stopnjo registrirane
brezposelnosti od Zahodne Slovenije. Stopnjo brezposelnosti dobimo tako, da izračunamo
odstotni delež brezposelnih oseb v aktivnem prebivalstvu.
Tabela 2: Stopnje registrirane brezposelnosti po kohezijski in statistični regiji, leto
Regija

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Razlika
2008/2014

/leto
SLOVENIJA

10,2

9,4

7,7

6,7

9,1

10,7

11,8

12

13,1

13,1

12,3

-

Vzhodna
Slovenija

12,5

11,6

9,5

8,3

11,1

12,8

13,6

13,6

14,7

14,6

13,8

-

Pomurska

17,1

15,7

13,4

12,2

15,9

19

18

17,3

17,8

18,4

18,9

6,2

Podravska

13,5

12,7

10,4

9,1

11,9

13,5

14,5

14,1

14,7

14,4

13,6

5,3

Koroška

10,6

10,1

8,1

7,3

10,9

13,1

13,3

12,2

13,9

13

11,5

5,7

Savinjska

12,7

11,6

9,4

8

10,3

11,8

12,7

12,7

13,9

13,9

13,3

5,9

Zasavska

13,8

12

9,7

8,2

11

11,9

13,3

14,7

16,6

17,7

15,2

9,5

Spodnjepos
avska

11,5

10,5

8,9

7,7

10,2

12,2

13,4

13,9

14,8

14,7

13,6

7

Jugovzhodna Slovenija

8,8

8,6

7

6,3

8,9

10

11,6

12,8

14,1

13,9

13

7,6
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Notranjskokraška
Zahodna
Slovenija
Osrednjeslo
venska
Gorenjska

7,9

7

5,4

4,9

7,1

8,5

10

10,4

12,3

11,9

11,1

7

7,4

6,9

5,6

4,8

6,9

8,3

9,6

9,9

11,2

11,3

10,4

-

7,6

7,2

5,9

5

6,8

8,5

9,9

10,1

11,5

11,7

11

6,7

7,3

6,4

4,9

4,4

6,9

8,1

8,8

8,9

9,8

9,5

8,6

5,1

Goriška

6,5

6,2

4,9

4,3

7,1

8,6

10

10,3

11,7

11,2

10,3

6,9

Obalnokraška

7,5

7,2

6,3

5,2

6,9

7,9

9,6

10,2

11,7

12,1

11

6,9

Vir: SURS (2016)
Daleč največjo stopnjo brezposelnosti ima Pomurska statistična regija. To velja za celotno
obdobje od leta 2005 do leta 2015. Tudi v letu 2015 je njena brezposelnost naraščala,
čeprav se je v vseh ostalih statističnih regijah zmanjšala. Vse statistične regije imajo
najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti v letu 2008, nato pa se stopnje začnejo hitro
povečevati. Povečujejo se nekako do leta 2014, ko se trend obrne, in v letu 2015 začnejo
stopnje brezposelnosti padati. Če primerjamo leti 2008 in 2014, lahko vidimo, katera
statistična regija je najbolj povečala stopnjo registrirane brezposelnosti. Zasavska
statistična regija je tista, za katero se zdi, da je od začetka krize izgubljala največ, saj je v
tem obdobju najbolj povečala stopnjo brezposelnosti (9,5 %). V letu 2015 je stopnja
brezposelnosti v tej statistični regiji upadla na 15,2 %. Tudi Jugovzhodna Slovenija je
(presenetljivo) izgubila precej delovnih mest, čeprav je pri merjenju razpršenosti po BDP
na prebivalca na tretjem mestu in v obdobju krize ni izgubila svoje pozicije. Statistični
regiji, ki imata najnižjo brezposelnost skozi celotno obdobje, sta Gorenjska in Goriška
statistična regija.
Po podatkih SURS-a je kriza glede zaposlenosti najbolj prizadela gradbeni sektor (SURS,
2015, str. 38). Zaradi stečajev velikih gradbenih podjetij je izgubilo delo 31,7 % vseh
zaposlenih v tej panogi do leta 2013. Prav tako so bile močno prizadete predelovalne
dejavnosti, kjer se je število zaposlenih zmanjšalo za 18,4 % do leta 2013. Najbolj so bile
prizadete dejavnosti proizvodnje oblačil in tekstila ter proizvodnja pohištva.
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Slika 2: Gibanje BDP in zaposlenost v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih po

letih

Vir: Stražišar, Strnad & Štemberger (2015, str. 39)
Zgornja slika prikazuje gibanje zaposlenosti v omenjenih dejavnostih. V prvem valu krize
se je najbolj zmanjšala zaposlenost na področju gradbeništva pa tudi v predelovalnih
dejavnostih, v drugem valu krize pa so bili zopet najbolj prizadeti zaposleni v
gradbeništvu. Odstotek zaposlenih v predelovalnih dejavnostih je bil negativen že pred
pojavom krize, vendar se je prav tako izrazito poslabšal v prvem valu krize.
V obdobju krize je bilo pogosto kamen spotike dejstvo, da je javni sektor v nasprotju s
privatnim sektorjem število zaposlenih povečeval. Po podatkih SURS-a (Stražišar, Strnad
& Štemberger, 2015, str. 40) je javni sektor v obdobju od leta 2008 do leta 2013 zaposlil
za 6,1 % več oseb kot pred krizo. Na te podatke je vplivala sektorska prerazporeditev
določenih podjetij, kot je npr. prerazporeditev javnih zavodov za zdravstveno varstvo iz
sektorja nefinančnih družb v sektor država. Če ta vpliv izločimo, je znašalo povečanje
zaposlenosti v javnem sektorju samo 2,7 % (Stražišar, Strnad & Štemberger, 2015, str.
40).
Pomanjkanje delovnih mest je vodilo ljudi v iskanje alternativnih virov zaposlovanja. Za
temo magistrskega dela je zanimivo predvsem področje samozaposlovanja.
Samozaposlovanje se je v obdobju krize znatno povečalo. Leta 2013 je bilo za 3,1 % več
samozaposlenih kot v letu 2008, kar pomeni 19,8 % vseh zaposlenih (Stražišar, Strnad &
Štemberger, 2015, str. 40). Pojem samozaposlovanja vključuje samostojne podjetnike,
kmete ter fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (odvetnike, umetnike, arhitekte, športnike).
Država je spodbujala samozaposlovanje tako, da je podeljevala subvencije za
samozaposlitev. Subvencijo je prejelo po podatkih ZRSZ za zaposlovanje 23.316 oseb od
leta 2007 do leta 2013 (ZRSZ, 2014, str. 12). Kot je razvidno iz spodnje slike, je bilo
največ subvencij podeljenih v obdobju od leta 2009 do leta 2011.
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Slika 3: Število subvencioniranih samozaposlenih po letih

Vir: ZRSZ (2014, str. 12)
Na katerih področjih dejavnosti so se samozaposlovale osebe, ki so pridobile subvencijo,
je razvidno s spodnjega grafa 12.
Slika 4: Gibanje deleža samozaposlenih po letih glede na dejavnost

Vir: ZRSZ (2014, str. 28)
Slika 4 odraža dejstvo, da je v prvem valu krize že leta 2008 največ oseb izgubilo
zaposlitev na področju gradbeništva. Logično je, da so ljudje skušali s samozaposlitvijo
reševati nastali položaj in tako je ZRSZ beležil največ samozaposlitev ravno na področju
gradbeništva. K področju gradbeništva bi lahko prišteli tudi področje arhitekture, saj sta
obe dejavnosti medsebojno povezani. Kar močno sta zastopani tudi področji trgovine in
poslovnega svetovanja.
Najpogostejša pravnoorganizacijska oblika pri samozaposlovanju je bila samostojni
podjetnik, kot je razvidno iz tabele 3.
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Tabela 3: Samozaposleni po pravnoorganizacijski obliki po letih

Pravnoorganizacijska
oblika poslovnega
subjekta
Samostojni podjetnik
Družba z omejeno
odgovornostjo
Družba z neomejeno
odgovornostjo
Komanditna družba
Zavod
Samostojni poklic
Druge oblike
Skupaj

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Skupaj
297 1.447 3.857 4.686 4.051 2.808 4.048 21.194
72

95

309

315

301

157

161

1.410

%
90,9
6,0

4
5
4
12
5
1
2
33
0,1
1
2
5
5
2
2
1
18
0,1
4
5
17
14
21
11
21
93
0,4
23
44 135 116 122
48
60
548
2,4
16
1
3
0
0
0
0
20
0,1
417 1.599 4.330 5.148 4.502 3.027 4.293 23.316 100,0

Vir: ZRSZ (2014, str. 28)
V letih od 2007 do 2013 se je kar 90,9 % vseh oseb odločilo za status samostojnega
podjetnika. Šest odstotkov oseb se je odločilo za ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo. Pri tem dejstvu je pomembno, da je postopek registracije samostojnega
podjetnika bistveno lažji od postopka registracije družbe. Že v letu 2005 se je s projektom
e-VEM bistveno skrajšal in olajšal proces registracije samostojnega podjetnika. V letu
2008 se je temu projektu priključil še postopek registracije družb. Pomembno je tudi
dejstvo, da je potrebno pri registraciji družbe z omejeno odgovornostjo polagati
ustanovitveni kapital v višini 7.500 EUR, ki pa ga brezposelni običajno nimajo in je do
njega tudi težko priti. To je bilo še posebej težko v obdobju največje krize, ko banke zaradi
svojih težav niso podeljevale kreditov komitentom.
ZRSZ je prav tako spremljal delež pogodb z izpolnjenimi obveznostmi, nekakšno ''stopnjo
preživetja''. Spremljal je tudi ''stopnjo preživetja'' po izteku pogodbe. Ob sklenitvi pogodbe
je bil namreč tudi določen rok, da katerega je moral brezposelni ostati samozaposlen. V
nasprotnem primeru je moral vračati sorazmerni del subvencije.
Tabela 4: Število sklenjenih pogodb in njihovo preživetje

Leto
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Delež
Število
Število
Št. pogodb z pogodb z
sklenjenih zaključenih izpolnjenimi izpolnjenimi
pogodb
pogodb
obveznostmi obveznostmi
417
417
370
88,70 %
1.599
1.597
1.340
83,90 %
433
4.315
3.546
82,20 %
5.148
5.135
4.754
92,60 %
4.502
3.724
3.587
96,30 %
3.027
8
Vir: ZRSZ (2014, str. 30)
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Še
samozaposleni
na dan 1. 10.
2013
203
723
2.105
2.910
2.259
6

Delež
samozaposlenih
na dan 1. 10.
2013
54,90 %
54,00 %
59,40 %
61,20 %
63,00 %

Iz tabele 4 vidimo, da je delež pogodb z izpolnjenimi obveznostmi razmeroma visok.
Stanje se s pretekom časa spremeni. Po poteku pogodbe se preživetje podjetij zmanjša,
kar je normalno. Zanimivo bi bilo videti, kakšna je situacija danes, vendar žal teh podatkov
na portalu ZRSZ nisem našla.
ZRSZ je podatke o preživetju primerjal s podatki AJPES-a o življenjski dobi vseh
slovenskih samostojnih podjetnikov. V obdobju prvih dveh let so bili podatki v korist
samostojnih podjetnikov s subvencijo (zaradi pogodbe). ''Z daljšanjem obdobja od datuma
ustanovitve poslovnega subjekta pa se deleži ohranitev teh poslovnih subjektov
izenačujejo oziroma prehajajo v korist vseslovenskih podatkov'' (ZRSZ, 2014, str. 30).
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4

DEMOGRAFIJA PODJETIJ

Demografija podjetij kot veda oziroma področje znanosti nima prav dolge zgodovine in s
tem dejstvom se začenja večina člankov s tega področja. Je zgolj nekakšna metodologija,
ki se je razvila po potrebi, skupaj z naraščanjem zavedanja o tem, da je področje
podjetništva pomembno za naše razumevanje delovanja gospodarstva. Vsebine, ki jih pri
tem obdeluje, segajo od ekonomskega področja do sociologije, demografije in ekonomske
geografije. Nekakšen pospešek razvoja je doživela v prvem desetletju 21. stoletja, ko so
se različne mednarodne institucije začele ukvarjati s tem, kako uspešno primerjati med
seboj države članice EU, pa tudi širše, cel svet. Pregled literature s tega področja se mi
zdi zelo pester in raznolik, opazila pa sem, da v novejšem času posvečajo tej temi kar
nekaj pozornosti. Večina člankov se ne nanaša toliko na samo teorijo, temveč skušajo z
analizo podatkov ugotoviti neke skupne značilnosti, vzorce pri nastajanju, rasti in umiranju
podjetij.
Demografija podjetij nam torej pomaga priti do podatkov, ki jih potrebujejo določevalci
politik pri svojem delu. Podatke potrebujejo za pisanje različnih strategij in potem tudi za
njihovo implementacijo. Kot primer lahko vzamemo vprašanje razvoja cestne
infrastrukture v državi – na katerem področju države je treba razvijati cestno
infrastrukturo, da bi servisirali obstoječe gospodarstvo ali celo pospešili njegov razvoj. Še
posebej veliko pozornost namenjajo pridobivanju podatkov, ki pomagajo odkrivati, na
kakšen način podjetja rastejo in ustvarjajo zaposlenost. Pomembna funkcija zbranih
podatkov je tudi ta, da omogočajo primerljivost med državami na evropski ravni in tudi
širše na svetovni.
V sedanjem času velja prepričanje, da je podjetništvo bistvena sestavina gospodarske
rasti v tržno usmerjenih družbeno-ekonomskih sistemih. Podjetništvo nasploh je področje,
ki nima posebne teoretične osnove. Problem podjetništva je, da so ga in ga še vedno
obravnavajo parcialno. Večkrat v slabšalnem smislu, dandanes pa mu priznavamo mesto
gonilne sile ekonomskega razvoja. Predvsem mu pripisujejo velik pomen na področju
inovativnosti in zaposlovanja.

4.1 POJEM DEMOGRAFIJA PODJETIJ
Pri pregledu literature s tega področja sem ugotovila, da različni avtorji uporabljajo
različne angleške izraze za to področje (npr. business demography, corporate
demography, demography of corporations, applied demography, firm demography …).
Najpogosteje se uporablja angleški izraz business demography. Prevod omenjenega
termina je možen na dva načina: poslovna demografija ali demografija podjetij. Prvi
prevod se mi je najprej zdel ustreznejši, saj ima nekoliko širši pomen. Vendarle pa sem se
na koncu odločila, da bom uporabljala kot ustrezen slovenski prevod demografija podjetij,
saj tudi SURS uporablja ta pojem.
Če pojem demografija odtipkamo v brskalnik Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega
jezika, Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, vidimo, da je opredeljen
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kot statistično proučevanje sestava, rasti prebivalstva. Bistveni sta torej dve sestavini:
statistično proučevanje in prebivalstvo.
V pregledani literaturi ni najti teoretične definicije pojma demografija podjetij. Definicija, ki
jo uporablja Eurostat, govori o tem, da je ''letna zbirka podatkov demografije podjetij nabor
kazalcev, ki pojasnjujejo značilnosti in demografijo poslovne populacije'' (Eurostat,
2016a).
SURS uporablja pojem demografija podjetij, vendar ne poda podrobnejše definicije
področja. V metodoloških pojasnilih so podane definicije enot in pojmov, ki jih raziskava
Demografija podjetij, Slovenija pokriva in preučuje.
Glede na to, da ni podane definicije, bom skušala definicijo demografije podjetij postaviti
sama. Objekt proučevanja demografije podjetij je podjetje. Demografija podjetij se
(namesto na človeka kot demografija) osredotoča na populacijo podjetij in iz demografije
prevzema koncepte, kot so rojstvo, smrt, preživetje … Ne ukvarja se s podjetjem kot
posamezno enoto, tako kot je to značilno za druge vede, ki se ukvarjajo s podjetji, temveč
kot skupino, populacijo in s spremembami, ki se dogajajo znotraj teh populacij. Pri tem
uporablja statistične in demografske metode. Pojmi, ki jih pri tem uporablja, so prav tako
zelo različni. Področje raziskovanja črpa svoje ugotovitve z drugih področij, kot so
ekonomija, demografija, statistika, sociologija, upravne in druge vede.
Na poslovno demografijo tako lahko gledamo kot na del ekonomske znanosti, ki uporablja
metode demografije pri preučevanju podjetij. Je statistično preučevanje rojstev in smrti
podjetij ter njihovega preživetja. Namen demografije podjetij je predvsem podpora pri
odločanju določevalcev, oblikovalcev javnih politik in oblikovanju različnih strategij.
Demografija podjetij se nanaša predvsem na podjetja, ki so tržno orientirana. Populacija
drugih organizacij ni predmet preučevanja demografije podjetij.
Leta 2000 je izšla knjiga The Demography of Corporations and Industries, ki sta jo
napisala ameriška avtorja Glenn R. Carroll in Michael T. Hannan, ki z vidika sociologije
obravnavata področje demografije podjetij. Jovanovic (Jovanovic, 2001) v svojem članku
ugotavlja, da sta avtorja poskusila razviti teorijo, da z opazovanjem agregiranega vedenja
prej pridemo do neke zanesljive teorije, kot pa če gradimo od mikroekonomije. Razvil se je
alternativen pristop k proučevanju podjetij in panog. Do tedaj je bila ta tema obdelana in
raztresena po različnih strokovnih publikacijah. Njun pogled je sociološki, kar pomeni širši
od ekonomskega.
Avtorja Carroll & Hannan (v: Jovanovic, 2001) ugotavljata, da demografija podjetij
uporablja statistične modele po zgledu demografije, ki preučuje človeško populacijo.
Osredotoča se na življenjske dogodke, kot sta rojstvo in smrt podjetij, vendar je poudarek
na populaciji, torej na množici in ne na posamezni enoti, podjetju. Njun pristop poudarja
naravno selekcijo med podjetji (evolucijo). Področje podjetniške demografije se prepleta s
področjem ekonomske znanosti, vendar pa je pristop drugačen, kot je bil do sedaj.
Obstajajo torej razlike v pristopu. Podjetniška demografija je bolj opisna in se ne
osredotoča na določeno raziskovanje ali politično vprašanje. Carroll in Hannan poudarjata
različnost organizacij kot osnovo za demografski pristop.
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Področje demografije podjetij se razvija tudi pod vplivom razvoja tehnologije, ki omogoča
obdelavo velikih količin podatkov. Transparentnost je prav tako pomembna. Zbrani
podatki so dostopni širši javnosti.

4.2 RAZVOJ DEMOGRAFIJE PODJETIJ V EVROPSKI UNIJI IN SVETU
V sredini 20. stoletja so se z življenjskim ciklom industrij in podjetij na različne načine
ukvarjali Simon Kuznets (1930), George Stigler (1958), Michael Gort in Steven Klepper
(1982) (v: Jovanovic, 2001, str. 106). Prav tako je za podjetniško teorijo pomemben
Joseph Schumpeter, ki je v ekonomijo vpeljav pojem ''kreativna destrukcija'', veliko pa se
je ukvarjal tudi s pojmom poslovnega cikla (Schumpeter, 1934). Menil je, da je
podjetnikova vloga ključna pri inovacijah in tehnološkem napredku.
Razvoj demografije podjetij se je začel predvsem z razvojem ustrezne tehnologije, ki je
omogočala obdelavo velikih baz podatkov, in z vedno večjo potrebo po ustreznih podatkih
s področja podjetništva.
EU je v 90. letih 20. stoletja ugotovila, da zaostaja za ZDA, Kitajsko, Brazilijo in drugimi
državami v konkurenčnosti, zato je začela vzpodbujati gospodarstvo in še posebej razvoj
podjetništva. V svoji Lizbonski strategiji (leta 2000) se je usmerila v povečevanje
konkurenčnosti evropskega gospodarstva in ustvarjanje ustreznega poslovnega okolja
predvsem za MSP ter na znanju temelječem gospodarstvu.
Komisija Evropskih skupnosti je leta 2008 objavila poročilo Najprej pomisli na male, Akt za
mala podjetja za Evropo, v katerem je preučevala, kakšni so učinki Lizbonske strategije
(Evropska komisija, 2008). V njem ugotavlja, da so države članice EU dosegle napredek
pri ustvarjanju ustreznejšega poslovnega okolja za MSP. Ta akt predvsem poudarja
politično voljo, da se prizna osrednja vloga MSP v gospodarstvu EU in da se prvič
vzpostavi celovit politični okvir za EU (Evropska komisija, 2008). V njem je zapisan sklop
desetih načel za usmerjanje in izvajanje politik v EU.
Leta 2011 je Komisija izdala novo poročilo Pregled Akta za mala podjetja za Evropo
(Evropska komisija, 2011), v katerem je ugotavljala, kakšni so učinki tega dokumenta v
novih, spremenjenih pogojih poslovanja. V središče pozornosti so vnovič postavili tri
področja: zagotavljanje dostopa do financiranja, izkoriščanje enotnega trga in pametno
pravno ureditev (Evropska komisija, 2011).
Strategija Evropa 2020 je načrt, kako povečati konkurenčnost evropskih držav in ustvariti
večjo gospodarsko rast ter povečati število služb do leta 2020. Da bi to lahko dosegli,
potrebujemo pametno, trajnostno in vključujoče gospodarstvo EU. V strategiji Evropa
2020 je postavljenih pet ciljev (Evropska komisija, 2015), ki jih navajam v nadaljevanju.
1.
2.
3.

Zaposlovanje:
o 75-odstotna zaposlenost aktivnega prebivalstva, starega od 20 do 64 let.
Raziskave in razvoj:
o 3 % BDP EU za naložbe v raziskave in razvoj.
Podnebne spremembe in energetska trajnost:
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o

za 20 % manj izpustov toplogrednih plinov (ali celo za 30 % pod ugodnimi
pogoji) kot leta 1990,
o 20 % energije iz obnovljivih virov,
o 20 % večja energetska učinkovitost.
4. Izobraževanje:
o manj kot 10 % mladih, ki prezgodaj opustijo šolanje,
o vsaj 40 % oseb med 30. in 34. letom z visokošolsko izobrazbo.
5. Boj proti revščini in socialni izključenosti:
o vsaj 20 milijonov manj revnih in socialno izključenih prebivalcev.
Iz pričujočega je razvidno, da je potreba po uradnih statističnih podatkih demografije
podjetij v Evropi v zadnjih dveh desetletjih naraščala. Da bi zadostili naraščajoči potrebi
po zagotavljanju podatkov o poslovni demografiji, je Evropska komisija vzpostavila več
projektov (Šivic, 2007, str. 11):
o

o

o

projekt DOSME, katerega namen je bil pripraviti podatke o demografiji podjetij in
kazalcih, ki vplivajo na uspešnost podjetij. Zbiranje podatkov je potekalo na
podlagi zaporednih panelnih anket. Projekt je potekal od leta 1995 do leta 2001;
projekt Demografija podjetij, katerega namen je bil razvoj kazalnikov o demografiji
na podlagi podatkov, pridobljenih iz poslovnih registrov držav članic EU. Projekt se
je začel leta 2000;
namen projekta Dejavniki poslovne uspešnosti je bil ugotavljanje kazalcev, ki
določajo rast in uspešnost novonastalih podjetij. Projekt je potekal v letih 2005 in
2006.

Leta 2007 je EU skupaj z OECD sprejela metodološki priročnik, v katerem je pojasnila
metodološki okvir za statistiko demografije podjetij. Poudarek te metodologije je na
zbiranju uradnih statističnih podatkov (kazalcev) in njihovi mednarodni primerljivosti, ki
upošteva različne razmere in pravne okvire v posameznih državah. Na ravni EU ima
zbiranje statističnih podatkov demografije podjetij svojo podlago v Uredbi (ES), št.
177/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega okvira za poslovne
registre v statistične namene EU, ki sta zavezujočega značaja. Kot je zapisano v
statistični predstavitvi demografije podjetij na spletni strani Eurostata (Eurostat, 2014), je
do leta 2010 letno zbiranje statističnih podatkov zadovoljevalo potrebe za namene
spremljanja doseganja ciljev lizbonskega procesa, po letu 2010 pa to zbiranje zagotavlja
podatke za politično odločanje in podporo strategiji Evropa 2020. Prav tako na ta način
zagotavljajo podatke za skupni program OECD-ja in Eurostata, ki se imenuje
Entrepreneurship Indicators Programme (EIP).
Tako postavljeni temelji pa niso v celoti odpravili težave pri zbiranju podatkov in širjenju
nabora kazalcev.
Hkrati z ugotavljanjem pomembnosti področja podjetništva v EU institucijah so se tudi
drugod po svetu uveljavile različne raziskave podjetništva, ki pa med seboj niso
primerljive. Nekatere izmed raziskav, ki se ukvarjajo z raziskavami demografije podjetij:
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Global Entrepreneurship Monitor (GEM) – je ena izmed najbolj priznanih raziskav,
ki poteka že 17 let;
Kauffman Index of Entrepreneurial Activity – osredotoča se predvsem na ZDA;
World Bank Entrepreneurship Survey in
Eurostat-OECD.

Tudi mednarodne institucije, kot sta OZN in MDS, so v zadnjih desetletjih pristopile k
preučevanju demografije podjetij, saj so ugotovile, da potrebujejo tovrstne podatke, da bi
lažje vodile in ugotavljale uspešnost politik, ki so si jih zadale.

4.3 RAZVOJ DEMOGRAFIJE PODJETIJ V SLOVENIJI
V Sloveniji je razvoj podjetij specifičen – do obdobja 1989 je veljal sistem, ki ni priznaval
podjetništva, čeprav je ta obstajal. Leta 1989 je bil sprejet Zakon o podjetjih in pozneje
Zakon o gospodarskih družbah, s katerima se je vzpostavila pravna podlaga za nastajanje
podjetij. Oba sta nekako ''legalizirala'' podjetništvo in pospešila nastajanje novih podjetij.
SURS je do vključno leta 2003 objavljal podatke o ustanovitvah in prenehanjih poslovnih
subjektov v okviru področja ''Poslovni subjekti''. Objavljeni so bili podatki za vse
pravnoorganizacijske oblike. Prav tako je SURS sodeloval v vseh projektih, ki jih je vodila
Evropska komisija.
V letu 2002 je vodenje registra o poslovnih subjektih prevzel AJPES. Podatke o poslovnih
subjektih objavlja AJPES na svojem spletnem portalu. Več o vodenju četrtletne raziskave,
ki jo opravlja AJPES, sem obrazložila v poglavju 5.1.1.1. Poslovni register Slovenije je
osnova, iz katere so v nadaljevanju črpani vsi podatki.
Leta 2004 je SURS vzpostavil statistični poslovni register, ki je namenjen podpori za
statistične raziskave. Vzpostavitev SPR je bila pomembna za poslovno demografijo
predvsem zaradi vpeljave statistične enote podjetje in vključitve dodatnih statističnih
spremenljivk, kot sta podatka o zaposlenosti in prihodku od prodaje (Šivic, 2007). To je
omogočilo identifikacijo podjetij, ki so dejansko aktivna.
Slovenija je sodelovala v vseh treh projektih, ki so bili omenjeni v poglavju 4.2, od leta
2004 pa SURS izvaja raziskovanje Demografija podjetij, Slovenija v skladu z evropsko
metodologijo. Metodologija raziskovanja je obrazložena v poglavju 5.1.2.
V Sloveniji se izvaja še projekt GEM, pri katerem sodeluje Univerza v Mariboru – Inštitut
za podjetništvo in management malih podjetij že od leta 2002. GEM je mednarodni
raziskovalni projekt, ki poteka že od leta 1999 in v katerem sodeluje več kot 60 držav. Kot
je zapisano na spletni strani GEM Slovenia, se raziskava opravlja s pomočjo intervjujev in
standardiziranih vprašalnikov ter raziskav:




s standardizirano nacionalno raziskavo 3000 odraslih ljudi,
s standardiziranimi vprašalniki nacionalnih izvedencev,
s pomočjo standardiziranih mednarodnih virov.
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V petem poglavju se bom osredotočila na podatke demografije podjetij za Slovenijo.
Obdelave podatkov se bom lotila v dveh delih, in sicer: v prvem delu bom obravnavala
časovne vrste podatkov, v drugem pa bom skušala pregledati dogajanje po geografskem
merilu in merilu dejavnosti, ki jih opravljajo podjetja. Pri tem bom upoštevala podatke dveh
institucij, ki zbirata podatke o poslovni demografiji v Sloveniji: AJPES in SURS.
Predstavila bom njuno metodologijo zbiranja podatkov in kazalce, ki jih v tem procesu
pridobita. Podatki medsebojno niso primerljivi, vendar pa kažejo, ali se splošni trendi
dogajanja med obema institucijama ujemajo.
Najširšo bazo podatkov o poslovnih subjektih predstavlja javna baza Poslovnega registra
Slovenije (v nadaljevanju: baza PRS), ki jo vzdržuje AJPES. V njej so vpisani vsi poslovni
subjekti, ki opravljajo kakršno koli dejavnost na področju Slovenije ne glede na svojo
pravnoorganizacijsko obliko. Prav tako so v bazo PRS vključeni vsi poslovni subjekti, ne
glede na razvrstitev svoje glavne dejavnosti po šifrantu dejavnosti, ki se imenuje
Standardna klasifikacija dejavnosti (v nadaljevanju: šifrant SKD). Več pojasnil o samem
šifrantu dejavnosti bom podala v nadaljevanju naloge (glej poglavje 5.2.2).
SURS nato prevzema podatke AJPES-a in jih po svoji metodologiji oblikuje v bazo, ki jo
imenuje Statistični poslovni register (v nadaljevanju: SPR). V njem so zajete registrirane
pravne ali fizične osebe, ki so med letom opazovanja izkazale prihodek, ali zaposlene
osebe oziroma osebe, ki delajo (Podjetja, Slovenija – Metodološko pojasnilo, Doris Kuhelj,
2015). SURS iz svoje baze izključuje vse nedelujoče poslovne subjekte. Podatki obeh baz
se med seboj razlikujejo zaradi različnih metodologij, ki jih instituciji uporabljata pri svojem
zbiranju podatkov. Tako pridobljene podatke potem za potrebe raziskovanja Demografija
podjetij, Slovenija še naprej obdelajo.
Bistvene razlike med bazama SPR in Demografija podjetij, Slovenija so:




za potrebe raziskave Demografija podjetij, Slovenija so iz SPR izločena podjetja
glede na kriterij razvrstitve po Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (v
nadaljevanju: SKIS). Populacija podjetij v raziskavi Demografija podjetij, Slovenija
ne zajema tistih podjetij, ki spadajo v sektor Država (SKIS 13) ali sektor Neprofitni
izvajalci storitev gospodinjstvom (SKIS 15);
kriterij razvrstitve v populacijo podjetij za potrebe raziskave Demografija podjetij,
Slovenija je tudi razvrstitev podjetja po statistični glavni dejavnosti, ki jo opravlja
podjetje. SURS pri obdelavi vključi vse poslovne subjekte, katerih glavna
dejavnost spada na področje dejavnosti od področja B do področja N, od področja
P do področja dejavnosti S; izključene so dejavnosti holdingov in področje O –
Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti, T –
Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo
in področja U – Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.

38

Delujoči poslovni subjekti ali aktivna podjetja so po metodologiji SURS tista podjetja, ki so
med letom opazovanja izkazovala prihodke od prodaje ali osebe, ki delajo.
SKIS je obvezen nacionalni standard, ki temelji na določbah obveznega statističnega
standarda Evropski sistem računov (ESA). V prilogi 2 je prikazana razvrstitev do ravni
dve. Sektorja 13 in 15 naj bi predstavljala netržni del gospodarstva. V sektor 15 spadajo
na primer društva.
S primerjavo vseh baz lahko ugotovimo, da je največja populacija zajeta v bazi PRS, sledi
ji baza SPR. Zaradi zgoraj naštetih razlogov se v bazi Demografija podjetij, Slovenija,
nahaja bistveno manj poslovnih subjektov kot v bazi PRS (slika 5).
Slika 5: Številčna primerjava med bazo AJPES-a in bazo SURS-a v letu 2013

AJPES
(PRS)

SURS
(SPR)

193.412

182.089

Demografija
podjetij,
Slovenija
156.440

Vir: AJPES, SURS, lastni
Kot sem že omenila, baze med seboj zaradi zgoraj navedenih razlik niso neposredno
primerljive. Zadnji dosegljivi podatki o subjektih v raziskavi Demografija podjetij, Slovenija
so za leto 2013, zato sem primerjavo izbrala za to leto. Baza PRS zajema bistveno več
subjektov kot baza SPR. Tudi terminologiji, ki ju uporabljata obe instituciji, se med seboj
razlikujeta. V bazi PRS so vpisane vse pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo
dejavnost, ne glede na to, ali izkažejo v določenem obdobju aktivnost.

5.1 ANALIZA PODATKOV DEMOGRAFIJE PODJETIJ PO LETIH
Na spletnih portalih AJPES-a in SURS-a so na voljo različne časovne vrste podatkov.
AJPES omogoča vpogled v podatke za obdobje od leta 2008 do leta 2015, SURS pa za
obdobje od leta 2004 do leta 2013.
5.1.1

PODATKI AJPES-a

AJPES vodi Poslovni register Slovenije (v nadaljevanju: PRS) od 15. 7. 2002 na podlagi
71. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP, 58/09 – ZPlaSS,
34/10 – ZPlaSS-A, 59/10 – ZOPSPU). V PRS se skladno z Zakonom o Poslovnem
registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06, 33/07 – ZSReg-B in 19/15) in Uredbo o
vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije (Uradni list RS, št. 121/06) vodijo
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podatki o vseh poslovnih subjektih, ki imajo sedež na področju Slovenije in opravljajo
pridobitno ali nepridobitno dejavnost.
Poslovne subjekte, vpisane v PRS, bi lahko v grobem razdelili na dva dela. Za samostojne
podjetnike in sobodajalce je PRS primarni register. Za gospodarske družbe, društva,
sindikate, politične stranke, fizične osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost, pa je PRS
izvedeni register. To pomeni, da se morajo ti najprej vpisati v drug primarni register in šele
potem se vpišejo v PRS. Vpis v primarni register je odvisen od zakonodaje, ki velja na
določenem področju.
V skladu z Zakonom o Poslovnem registru Slovenije (Ur. list RS, št. 49/06, 19/15) se v
register vpisujejo:
1.
2.
3.
4.

pravne osebe,
samostojni podjetniki posamezniki,
druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, in
glavne podružnice tujih podjetij.

Pojem poslovni subjekt torej sestavljajo vse zgoraj naštete kategorije.
Po podatkih AJPES-a je po stanju 31. 12. 2015 v PRS vpisanih nekaj več kot 202.000
poslovnih subjektov. V bazo PRS je vpisanih največ samostojnih podjetnikov, kar
predstavlja 41 % vseh poslovnih subjektov, nato sledijo gospodarske družbe s 35,7odstotnim deležem, ostali subjekti pa predstavljajo 23,3-odstotni delež. Vir podatkov je
spletni portal AJPES.
Slika 6: Število poslovnih subjektov konec leta 2015, razvrstitev po skupinah

Vir: AJPES (2016)
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Že na prvi pogled tako lahko ocenimo, da sta dve najpomembnejši skupini v bazi PRS
samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki skupno tvorita kar 76,7 % vseh poslovnih
subjektov.
5.1.1.1

Četrtletna statistična raziskava o številu poslovnih subjektov

AJPES izvaja četrtletno statistično raziskavo o številu poslovnih subjektov, ki so vpisani v
PRS. Statistični podatki so prikazani v tabelah. Poslovni subjekti so razvrščeni v več
skupin, te so:







gospodarske družbe, skupaj z zadrugami (do vključno leta 2012),
samostojni podjetniki,
pravne osebe javnega prava,
nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava,
društva (ta so razvrščena v posebno kategorijo, saj predstavljajo kar dobro
desetino vseh poslovnih subjektov),
druge fizične osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost.

Torej, če pogledamo podrobneje, so pravne osebe razdeljene na več podkategorij:
gospodarske družbe, pravne osebe javnega prava, nepridobitne organizacije – pravne
osebe zasebnega prava in društva. AJPES je za leto 2012 prikazal podatke o
gospodarskih družbah in zadrugah še skupaj, za leto 2013 pa že ločeno. Število zadrug je
zanemarljivo v primerjavi s številom gospodarskih družb, zato sem se odločila, da jih bom
v magistrskem delu prikazovala skupaj z gospodarskimi družbami.
V okviru svoje raziskave AJPES objavlja poročila o:








poslovnih subjektih v Poslovnem registru Slovenije po skupinah, po četrtletjih;
poslovnih subjektih v Poslovnem registru Slovenije po področjih dejavnosti SKD
in po skupinah, stanje na zadnji dan četrtletja;
poslovnih subjektih v Poslovnem registru Slovenije po statističnih regijah in po
skupinah, stanje na zadnji dan četrtletja;
poslovnih subjektih v Poslovnem registru Slovenije po občinah in po skupinah,
stanje na zadnji dan četrtletja;
poslovnih subjektih v Poslovnem registru Slovenije po pravnoorganizacijskih
oblikah, po četrtletjih;
številu novoregistriranih poslovnih subjektov in številu izbrisanih poslovnih
subjektov po skupinah;
življenjski dobi poslovnih subjektov, ločeno za gospodarske družbe in
samostojne podjetnike.

Podatke AJPES pridobi tudi od drugih primarnih organov, ki so pristojni za vodenje
posameznih registrov, evidenc in razvidov. Pridobljene podatke pripravi v zbirni obliki za
potrebe četrtletne statistične raziskave. Podatki, prikazani v tem poglavju, so zbrani na
letni ravni, saj so četrtletni podatki preveč podrobni za namene našega prikaza.
V raziskavo so vključeni vsi poslovni subjekti ne glede na njihovo razvrstitev po glavni
dejavnosti po šifrantu SKD (od področja A do področja U).
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Na podlagi objavljenih podatkov iz četrtletnih statističnih raziskav na spletnem portalu
AJPES sem oblikovala podatke v tabelo 6, iz katere je razvidno gibanje števila poslovnih
subjektov.
Tabela 5: Število poslovnih subjektov po skupinah, po letih

Leto
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Skupaj
155043
162823
171126
177281
180501
185585
187426
193412
198521
202057

Gospodarske
družbe in
zadruge

Samostojni
podjetniki

Pravne
osebe
javnega
prava

56768
60138
61628
63514
66185
68782
71204
72447

70903
73892
75157
77415
75880
78760
80988
82953

2803
2847
2852
2828
2816
2793
2827
2806

Nepridobitne
org. – pravne
osebe
zasebnega
Društva
prava

7405
7510
7609
7800
7948
8084
8323
8516

21479
21583
21981
22374
22713
23075
23482
23863

Druge
fizične
osebe,
ki
opravljajo
dejavnost

11768
11311
11274
11654
11884
11918
11697
11472

Vir: AJPES (2016)
Če pogledamo gibanje števila vseh poslovnih subjektov, ki so vpisani v bazo PRS, lahko
vidimo, da njihovo skupno število v zadnjih desetih letih vztrajno narašča. Predvsem
narašča število gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, število pravnih oseb
javnega prava ostaja v letu 2015 na podobni ravni, kot je bila v letu 2008. Število fizičnih
oseb, ki opravljajo dejavnost, je v upadanju. Podatki glede na pravnoorganizacijsko obliko
za leti 2006 in 2007 niso dosegljivi.
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Graf 10: Število poslovnih subjektov po letih
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Vir: AJPES, tabela 6 (2016)
Če vzamemo kot izhodiščno točko leto 2006, vidimo, da je število vseh poslovnih
subjektov do konca leta 2015 naraslo za 30,3 % (24,7 % do leta 2013). To pomeni, da je v
Sloveniji za skoraj slabo tretjino več poslovnih subjektov, ki so vpisani v bazo PRS, kot jih
je bilo leta 2006. Največji porast poslovnih subjektov se je zgodil v letih 2007 in 2008, in
sicer za 5 %, sledita leti 2009 (3,6 % glede na leto 2008) in 2013 (3,2 % glede na leto
2012).
5.1.1.2

Število novoregistriranih poslovnih subjektov

Število novoregistriranih poslovnih subjektov v tabeli predstavlja število poslovnih
subjektov, ki so bili vpisani na novo v PRS do 31. 12. v določenem letu. Podatki o številu
novoregistriranih poslovnih subjektov, objavljenih na spletni strani AJPES-a, je na voljo za
obdobje od leta 2009 do leta 2015.
Tabela 6: Število novoregistriranih poslovnih subjektov po skupinah

Leto

Skupaj

Gospodarske Samostojni
družbe
in podjetniki
zadruge
5.984
12.643

Pravne osebe Nepridobitne
javnega
org. – pravne Društva
prava
osebe

2009

21.452

14

2010

20.789

5.567

12.240

24

2011

21.053

5.862

12.120

12

2012

20.771

6.289

11.375

2013

23.820

6.175

2014

23.324

2015

23.328

zasebnega
359
prava349

Druge fizične
osebe,
ki
opravljajo
dejavnost

914

1.538

1.038

1.571

342

948

1.769

19

365

960

1.763

14.548

19

362

949

1.744

6.311

13.658

50

435

1.061

1.771

5.579

14.472

24

404

1.017

1.832

Vir: AJPES (2016)
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Kot je razvidno iz tabele 7, je vsako leto največ na novo registriranih samostojnih
podjetnikov, skoraj dvakrat toliko, kot je gospodarskih družb. Izjemi sta leti 2012 in 2014,
ko se je število novoregistriranih samostojnih podjetnikov glede na preteklo leto
zmanjšalo.
Graf 11: Število novoregistriranih poslovnih subjektov po letih
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Vir: AJPES, tabela 7 (2016)
Na grafu so prikazane krivulje skupnega števila vseh podjetij, število novoregistriranih
gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov. Z grafa je razvidno, da je bilo v letih od
2010 do 2012 vsako leto nekaj manj novoregistriranih poslovnih subjektov (padec). Leta
2013 pa je sledil strm vzpon števila novoregistriranih podjetij. Ta porast se je zgodil
predvsem zaradi naraščanja števila novih samostojnih podjetnikov, kar odražata tudi
krivulji, ki predstavljata skupno število podjetij in število samostojnih podjetnikov. V letih
2014 in 2015 je število vseh novoregistriranih podjetij ostalo na isti ravni, čeprav se je
število samostojnih podjetnikov tudi v tem obdobju povečalo. Na število vseh
novoregistriranih poslovnih subjektov je torej vplivalo dejstvo, da je bilo ustanovljenih
manjše število družb. Število novoustanovljenih družb se je vrnilo na raven iz leta 2010.
Razlogi za to so seveda prizadevanje za ustavitev ustanavljanja fiktivnih podjetij za tujce,
omejitev ustanavljanja za tiste, ki imajo dolgove, kazni. Skupno število novoregistriranih
poslovnih subjektov je v obdobju od leta 2010 do leta 2012 upadalo, v letu 2013 je bil
zabeležen strm porast, nato pa zopet rahel padec.
Če pogledamo število novoregistriranih poslovnih subjektov po razvrstitvi po
pravnoorganizacijski obliki (skupinah), vidimo, da je količinsko gledano največ sprememb
v skupini samostojni podjetniki in gospodarske družbe.
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Graf 12: Število novoregistriranih poslovnih subjektov po skupinah
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Vir: AJPES, tabela 7 (2016)
Z zgornjega grafa je že na prvi pogled vidno, da je večina novoregistriranih poslovnih
subjektov v skupini samostojni podjetniki in gospodarske družbe. Sprememb pri pravnih
osebah javnega prava praktično ni. Skupno število novoregistriranih podjetij je odvisno od
števila novoregistriranih samostojnih podjetnikov. To nam pokaže pozitivna korelacija med
obema spremenljivkama, ki je izredno močna, saj znaša 0,958917. Korelacija med
številom novoregistriranih podjetij in številom novoregistriranih gospodarskih družb znaša
-0,04. To pomeni, da je povezanost med spremenljivkama negativna in da je statistično
neznatna. Vidimo, da število družb pada, medtem ko skupno število poslovnih subjektov
narašča. Korelacije med skupnim številom novo registriranih podjetij in drugimi skupinami
nisem ugotavljala.
5.1.1.3

Število izbrisanih poslovnih subjektov

Število izbrisanih poslovnih subjektov v tabeli predstavlja skupno število poslovnih
subjektov, ki so bili izbrisani iz PRS do 31. 12. v določenem letu.
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Tabela 7: Število izbrisanih poslovnih subjektov po skupinah

Leto

Skupaj

Gospodarske
družbe
in Samostojni
podjetniki
zadruge

Nepridobitne
Pravne osebe org. – pravne
javnega prava osebe
Društva
zasebnega
23
809
prava 193

Druge fizične
osebe,
ki
opravljajo
dejavnost
2.011

2009

15.353

2.617

9.700

2010

17.623

4.028

10.992

19

247

649

1.634

2011

15.988

3.973

9.868

42

145

548

1.412

2012

18.961

3.635

12.907

33

214

620

1.552

2013

17.730

3.590

11.678

40

215

559

1.631

2014

17.917

3.905

11.418

17

195

585

1.771

2015

19.573

4.341

12.503

39

201

584

1.905

Vir: AJPES (2016)
Skupno število izbrisanih poslovnih subjektov se po letih spreminja. Ni razvidnega trenda,
po katerem bi lahko napovedovali gibanje izbrisov v prihodnjih letih. Največ izbrisanih
poslovnih subjektov, številčno gledano, je v skupini samostojnih podjetnikov, ki skoraj
trikratno presegajo število izbrisov družb. Prav tako je veliko izbrisov pri gospodarskih
družbah v primerjavi z drugimi poslovnimi subjekti.
Za razliko od krivulje pri novoregistriranih podjetjih, ki strmo narašča, je krivulja izbrisanih
podjetij veliko bolj razgibana; eno leto narašča, drugo se spušča. V letih 2013 in 2014 je
bilo število izbrisov na približno isti ravni.
Graf 13: Število vseh izbrisanih poslovnih subjektov po letih
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Vir: AJPES, tabela 8 (2016)
V letu 2015 je bilo doseženo najvišje število do sedaj izbrisanih poslovnih subjektov. Z
grafa ni razviden razlog izbrisa iz PRS.
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Graf 14: Število izbrisanih poslovnih subjektov po skupinah
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Vir: AJPES, tabela 8 (2016)
Tudi pri izbrisih lahko vidimo, da je največ dogajanja pri samostojnih podjetnikih. Menim,
da ravno ta lastnost samostojnih podjetnikov, da lahko razmeroma enostavno zapirajo
svoje podjetje, prispeva k fleksibilnosti te oblike poslovanja. Lani je bilo izbrisanih nekoliko
več gospodarskih družb. Pri društvih se nadaljuje zmanjševanje števila izbrisov. Pravne
osebe javnega prava in nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ne
beležijo prav velikih številk izbrisov.
Graf 15: Gibanje števila izbrisanih
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Vir: AJPES, tabela 8 (2016)
Če pogledamo korelacijo med skupnim številom izbrisov podjetij in številom izbrisov
samostojnih podjetnikov, vidimo, da obstaja med številoma pozitivna, zelo visoka
korelacija. To lepo odražata tudi krivulji skupnega število izbrisov podjetij in samostojnih
podjetnikov. Faktor korelacije je namreč 0,962. Povezava med skupnim številom izbrisov
podjetij in številom izbrisov gospodarskih družb je prav tako pozitivna, korelacijski faktor je
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namreč 0,6514, kar pomeni zmerno povezanost med spremenljivkama. Zopet lahko
vidimo, da je gibanje števila izbrisov samostojnih podjetnikov zelo pomembno za celotno
gibanje števila izbrisov podjetij.
Na spletnem portalu AJPES-a so objavljeni tudi podatki o številu postopkov zaradi
insolventnosti po letih. Posebej so prikazani podatki o začetih stečajnih postopkih in
številu izbrisanih subjektov iz PRS zaradi stečaja. Prav tako so ločeno prikazani podatki
za redno in prisilno likvidacijo ter postopki prisilne in poenostavljene prisilne poravnave.
Osredotočila sem se na podatke o številu izbrisanih poslovnih subjektov iz baze PRS
zaradi stečaja, saj so ti od vseh insolventnih postopkov najbolj pogosti. V tabeli niso
prikazani podatki o stečajih fizičnih oseb – potrošnikov, saj se ti ne vpisujejo v bazo PRS.
Tabela 8: Število izbrisov poslovnih subjektov zaradi stečaja po letih

LETO
2009

Skupaj Gospodarske Samostojni Druge
poslovni družbe
podjetniki pravnoorganizacijske
subjekti
oblike
269
208
53
8

2010

291

231

59

1

2011

398

305

89

4

2012

453

373

77

3

2013

541

481

52

8

2014

850

681

156

13

2015

1113

921

166

26

Vir: AJPES (2016)
Število izbrisov poslovnih subjektov zaradi stečaja narašča. Zaradi stečaja je bilo v letu
2009 samo 1,75 % vseh poslovnih subjektov izbrisanih. V letu 2015 je bil razlog izbrisa
zaradi stečaja iz PRS že 5,69 % od vseh izbrisov. Največ izbrisov zaradi stečaja je
zabeleženih pri gospodarskih družbah. Če pogledamo, kolikšen je delež izbrisov zaradi
stečaja pri gospodarskih družbah, vidimo, da se je od leta 2009, ko je znašal 3,48 %,
povečal na kar 16,5 %.
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Graf 16: Primerjava števila izbrisov med gospodarskimi družbami in samostojnimi
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Vir: AJPES, tabela 9 (2016)
Z grafa je razvidno, da število izbrisov zaradi stečaja pri gospodarskih družbah
eksponentno narašča. Če kot izhodišče vzamemo leto 2009, vidimo, da je število izbrisov
pri gospodarskih družbah naraslo za kar 443 % v letu 2015. Število izbrisov odraža
zaključek stečajnega postopka. To nam lahko pojasni, zakaj število narašča, čeprav je
obdobje krize pravzaprav že mimo. Znano je sicer splošno mnenje iz medijev, da pri nas
postopki stečajev niso najbolj hitri. Stečajni postopki se lahko vlečejo tudi nekaj let zaradi
različnih razlogov. Po podatkih raziskave Doing Bussiness, ki meri in primerja poslovanje
v neki državi z drugimi 189 državami, pri kazalcu ''urejanje insolvenčnosti'' sodi Slovenija
na visoko 12. mesto. Ta kazalec meri šibke (močne) točke obstoječe zakonodaje na tem
področju. Pri tem merijo tudi povprečno trajanje postopka insolventnosti, ki po njihovih
podatkih znaša 0,8 leta (Svetovna banka, 2016).
Prav tako se je povečalo število izbrisov zaradi stečaja pri samostojnih podjetnikih, vendar
povečanje ni tako drastično. Število stečajev pri samostojnih podjetnikih ne odraža
dejanskega števila začetih stečajev samostojnih podjetnikov. Število stečajev bi moralo
biti večje. Razlog za to je, da izbris samostojnega podjetnika v bazi PRS ni zabeležen kot
stečaj, saj lahko samostojni podjetnik zapre svoje podjetje pred razglasitvijo stečaja.
Poravnava obveznosti ni pogoj za izbris iz baze PRS. Tako lahko samostojni podjetnik
sam poda predlog za izbris iz PRS, vse obveznosti se prenesejo na fizično osebo in
oseba razglasi stečaj kot potrošnik. Takšen stečaj ni zabeležen v bazi PRS.
5.1.1.4

Življenjska doba gospodarskih subjektov v Sloveniji

Podatki o življenjski dobi gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov so prikazani v
obliki matrike. Ločen je prikaz za gospodarske družbe in samostojne podjetnike. Po
podatkih OECD je preživetje podjetij po treh letih 60-odstotno, po petih letih 50-odstotno in
po sedmih letih 40-odstotno (Calvino, Criscuolo & Menon, 2015).
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Tabela 9: Gospodarske družbe – število vpisov in izbrisov po letih

Št. vpisov in
izbrisov
Leto vpisa
gospodarskih
družb po letih pred
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

SKUPAJ
št.
izbrisanih
družb po
letih izbrisa
in št.
aktivnih
družb na
dan
31.12.2015

pred
26.678

2006

3.058

3

2007

1.635

26

6

2008

2.316

191

71

26

2009

1.744

251

367

177

59

2010

1.826

370

484

890

416

35

2011

1.546

261

434

525

982

189

45

2012

1.430

235

312

378

457

565

205

51

2013

1.304

191

232

311

334

424

498

255

43

2014

1.268

179

184

275

303

350

487

603

216

37

2015

1.239

157

224

240

262

331

403

567

609

251

39

Aktivne
družbe na dan
31. 12. 2015
30.632

2.326

2.891

3.465

3.183

3.682

4.224

4.815

5.310

6.021

5.511

Število vpisov
družb po letih 74.676

4.190

5.205

6.287

5.996

5.576

5.862

6.291

6.178

6.309

5.550

Leto izbrisa

2006

26.678
3.061
1.667
2.604
2.598
4.021
3.982
3.633
3.592
3.902
4.322

72.060

Vir: AJPES (2016)
Na podlagi tabele lahko izračunamo, kakšna je stopnja preživetja gospodarskih družb po
letih. V letu 2015 je bilo na novo v PRS vpisanih 5.550 gospodarskih družb, od tega jih je
bilo na dan 31. 12. 2015 še vedno aktivnih 5.511 družb. To pomeni, da je v prvem letu
prenehalo delovati 39 družb. Stopnjo preživetja sem izračunala tako, da sem število
aktivnih družb delila s številom vseh novoustanovljenih družb in rezultat množila s 100.
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V spodnji tabeli sem izračunala stopnjo preživetja družb do leta 2015.
Tabela 10: Stopnja preživetja gospodarskih družb

leto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stopnja
preživetja
(v %)

55,1

53,0

66,0

72,0

76,5

86,0

95,4

99,3

Vir: AJPES, lastni (2016)
Iz tabele vidimo, da se stopnja preživetja z leti zmanjšuje. V prvem letu svojega delovanja
so preživele praktično vse družbe (99,3 %). Najnižja stopnja preživetja je za družbe, ki so
nastale v letu 2009, saj jih je do konca leta 2015 preživelo samo 53 %. Te stopnje
preživetja se mi zdijo dokaj visoke. Stopnja preživetja za pet let stara podjetja je torej 66
%, kar je visoka stopnja preživetja.
Tabela 11: Samostojni podjetniki – število vpisov in izbrisov po letih

Leto vpisa
pred
Število vpisov
in
izbrisov
podjetnikov
po letih
2006

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

SKUPAJ
št. izbrisanih
podjetnikov po
letih
izbrisa in
št.
aktivnih
podjetnikov na
dan
31.12.
2015

Leto izbrisa

pred
2006

49.754

49.754

2006

5.307

696

2007

4.470

1.006

786

6.262

2008

4.896

1.020

1.374 1.113

8.403

2009

4.018

843

1.363 2.067

1.354

2010

4.669

630

907

1.667

1.990

1.130

2011

2.982

444

673

1.068

1.903

2.127

1.284

2012

3.055

412

574

902

1.297

1.838

2.620

1.590

2013

2.922

314

498

653

924

1.174

1.625

2.050

6.003

9.645

51

10.993
10.481
12.288
1.487

11.647

2014

2.462

293

320

507

661

800

1.066

1.571

2.192

1.558

2015

2.412

227

271

405

460

555

697

993

2.074

2.530

1.882

12.506

2.322

2.875 3.820

4.051

4.615

4.831

5.171

8.781

9.572

12.591

82.953

8.207

9.641 12.202 12.640 12.239 12.123 11.375

14.534

13.660

14.473

Aktivni
podjetniki na
24.324
dan
31.12.2015
Število vpisov
podjetnikov
po letih
111.271

11.430

Vir: AJPES (2016)
Prav tako lahko iz tabele 12 izračunamo stopnjo preživetja za samostojne podjetnike.
Stopnjo preživetja za samostojne podjetnike sem izračunala po zgoraj omenjeni formuli.
Podatki se prav tako nanašajo na preživetje podjetja do leta 2015. Vidimo lahko, da se v
zadnjih letih povečuje število samostojnih podjetnikov, ki so bili vpisani v PRS kratek čas.
V letu 2015 se je npr. na novo registriralo 14.473 samostojnih podjetnikov, od tega jih je
že 1.882 v istem letu tudi izbrisalo iz PRS.
Tabela 12: Stopnja preživetja samostojnih podjetnikov

leto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stopnja
preživetja
(v %)

31,31

32,05

37,71

39,85

45,46

60,42

70,07

87,00

Vir: AJPES, lastni, (2016)
Stopnja preživetja pri samostojnih podjetniki je precej drugačna od tiste pri gospodarskih
družbah. Če primerjamo stopnje preživetja pri obeh pravnoorganizacijskih oblikah, vidimo,
da so stopnje preživetja pri samostojnih podjetniki precej nižje od stopenj preživetja pri
gospodarskih družbah. Zakaj? Eden izmed možnih odgovorov je, da je postopek
registracije pri samostojnih podjetnikih precej bolj enostaven od registracije družbe. Enako
velja za postopek izbrisa. Prav tako ob registraciji samostojnega podjetnika ni potrebno
zagotavljati ustanovnega kapitala.
Se pravi, da se ljudje bolj pogosto odločajo za registracijo samostojnega podjetnika, ker je
ta pravnoorganizacijska oblika bolj fleksibilna. Omogoča hitrejše odločanje o odpiranju in
zapiranju podjetja. Ko se pojavi poslovna priložnost, se podjetje zlahka odpre, in ko
priložnosti ni več, se podjetje prav tako zlahka zapre. Ta ugotovitev poudarja eno izmed
temeljnih razlik med samostojnim podjetnikom in družbo. Da bi lahko delali kakršne koli
zaključke, bi morali upoštevati še, da lahko ljudje poljubno vstopajo in izstopajo iz statusa
samostojnega podjetnika. Se pravi, da se kot samostojni podjetnik vpišejo in izbrišejo na
primer vsako leto na novo ali pa celo večkrat na leto. Če je njihovo delo sezonskega
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značaja, ga odprejo samo za nekaj mesecev. Podatke bi morali gledati po podjetnikovi
davčni številki, da bi dejansko videli, ali nekdo vsako leto odpre svoj s. p..
5.1.2

PODATKI SURS-a

Podatki SURS-a se razlikujejo od podatkov AJPES-a. SURS zbira podatke o podjetjih v
svojem Statističnem poslovnem registru (SPR). Na podlagi tega registra SURS zbira
podatke za statistično raziskovanje, imenovano Demografija podjetij in Demografija
podjetij z vsaj eno zaposleno osebo. Statistika demografije podjetij zajema osnovne in
izvedene kazalce glede na pravnoorganizacijsko obliko, število zaposlenih ter po
kohezijskih in statističnih regijah. Vse definicije, ki so navedene v magistrski nalogi, so
povzete po Metodološkem navodilu o demografiji podjetij (Šircelj, 2015) in Metodološkem
navodilu o demografiji podjetij z vsaj eno zaposleno osebo (Kuhelj, 2015) SURS-a.
Namen statističnega raziskovanja o Demografiji podjetij je zbiranje podatkov o:




novonastalih podjetjih brez predhodnika (v nadaljevanju: novonastalo podjetje),
podjetij, ki so prenehala poslovati in so brez naslednika (v nadaljevanju: podjetja,
ki so prenehala poslovati),
preživelih novonastalih podjetjih (v nadaljevanju: preživelo podjetje).

Raziskovanje o demografiji podjetja je najširši nabor podatkov in zajema podjetja, ki
zadostijo naslednjim pogojem (Šircelj, 2015):





opravljajo pretežno tržne dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije,
so bila aktivna vsaj del opazovanega obdobja;
populacija podjetij ne zajema tistih, ki spadajo v sektor Država (SKIS 13) ali sektor
Neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom (SKIS 15);
njihova glavna dejavnost spada na področje dejavnosti od B – Rudarstvo do
področja dejavnosti N - Druge raznovrstne poslovne dejavnosti ter področja
dejavnosti P – Izobraževanje do področja dejavnosti S – Druge dejavnosti; brez
dejavnosti holdingov in področja O – Dejavnost javne uprave in obrambe,
dejavnost obvezne socialne varnosti, T – Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim
hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo in področja U – Dejavnost
eksteritorialnih organizacij in teles.

Za podjetja, ki so aktivna, velja, da med letom opazovanja izkazujejo prihodke ali osebe,
ki delajo. Podatki o glavni dejavnosti za časovno vrsto od leta 2004 do leta 2007 so bili
preračunani po določilih SKD 2008 s pomočjo prevajalnih matrik.
Iz tako zbranih podatkov se v nadaljevanju črpajo podatki za raziskavi Demografija
podjetij z vsaj eno zaposleno osebo in Hitrorastoča podjetja. Raziskava Demografija
podjetij z vsaj eno zaposleno osebo je pomembno za zbiranje kazalnikov za raziskovanje
Program kazalnikov podjetništva Eurostat-a in OECD. Na ta način zagotavlja SURS
mednarodno primerljive podatke za merjenje podjetniške aktivnosti.
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V magistrskem delu bom uporabljala podatke, ki so pripravljeni za raziskavo Demografija
podjetij in so dostopni na spletni strani SURS-a v okviru področja Podjetja > Demografija
podjetij in hitrorastoča podjetja.
Podatki, pridobljeni iz podatkovnega portala SI-STAT, področje Poslovni subjekti,
Demografija podjetij, prikazujejo število podjetij po letih. Zadnji dosegljivi podatki se
nanašajo na leto 2013.
Tabela 13: Število vseh aktivnih podjetij po letih

Leto

2004

Število
podjetij 105.318

2005

2006

2007

2008

107.857

114.093

119.849

129.123

2009

2010

2011

2012

2013

137.043 141.957 144.956 148.465 156.440

Vir: SURS (2016)
V tabeli so prikazani podatki za vse pravnoorganizacijske oblike skupaj. Podatki so na
voljo za časovno obdobje od leta 2004 do leta 2013. SURS opredeljuje podjetje kot
registrirano pravno ali fizično osebo, ki je med letom opazovanja aktivna. Aktivno podjetje
med letom opazovanja izkazuje prihodke ali osebe, ki delajo. Prav po tej dimenziji se
podatki SURS-a razlikujejo od podatkov AJPES-a. Število vseh aktivnih podjetij po
podatkih SURS-a je nižje od števila poslovnih subjektov, vpisanih v PRS, zaradi prej
opisanih omejitev. Če primerjamo obe vrsti podatkov med seboj za obdobje od leta 2006
do leta 2013, vidimo, da se je v bazi SPR v letu 2006 nahajalo 73,6 % vseh poslovnih
subjektov iz PRS. V letu 2016 je to število naraslo na 80,8 % vseh poslovnih subjektov iz
PRS.
Na podatkovnem portalu SI-Stat je možno pridobivati podatke tudi po pravnoorganizacijski
obliki. Podjetja so razdeljena na podatke o pravnoorganizacijskih oblikah – skupaj, na
fizične osebe, družbe z omejeno odgovornostjo in delniške družbe ter druge
pravnoorganizacijske oblike. Tudi ta delitev odstopa od delitve, ki jo uporablja AJPES.
Prav tako so na podatkovnem portalu SI-Stat na voljo podatki o številu oseb, ki delajo v
podjetjih ali so v njih zaposleni.
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Graf 17: Število vseh aktivnih podjetij po letih
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Vir: SURS, tabela 14 (2016)
Z grafa 20 je razvidno, da podatki SURS-a kažejo enak trend, kot je bil razviden že iz
podatkov AJPES-a. Skupno število aktivnih podjetij vsa leta narašča. Če vzamemo, zaradi
primerljivosti s podatki AJPES-a, kot izhodiščno točko leto 2006, vidimo, da je število
aktivnih podjetij do leta 2013 naraslo za 37,1 %. V primerjavi s podatki AJPES-a za enako
obdobje je ta podatek višji za 12,4 odstotne točke. To kaže na to, da število vseh aktivnih
podjetij narašča še hitreje, kot kažejo podatki AJPES-a. To dejstvo bi lahko kazalo na to,
da večina podjetij, ki so se odločila za registracijo, tudi dejansko posluje.
Graf 18: Število podjetij po pravnoorganizacijski obliki po letih
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Vir: SURS (2016)
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Podatki iz SURS-ovih podatkovnih tabel so na voljo tudi po delitvi na fizične in pravne
osebe ter druge pravnoorganizacijske osebe. Če pogledamo takšno delitev podjetij po
pravnoorganizacijski obliki za obdobje od 2008 do 2013, vidimo, da ostajajo deleži fizičnih
oseb in pravnih oseb na enaki ravni vsa leta. Največ je fizičnih oseb, saj njihov delež
znaša več kot 60 % vseh podjetij. Zmanjšuje se pomen drugih pravnoorganizacijskih oblik.
Pravnih oseb je manj kot polovica vseh podjetij, deleži se gibljejo 34,5 do 36,7 % vseh
aktivnih podjetij. V zadnjih letih pravne osebe rahlo pridobivajo večji delež na račun drugih
pravnoorganizacijskih oblik.
5.1.2.1

Novonastalo podjetje brez predhodnika

Definicija novonastalega podjetja brez predhodnika je, da je to ''podjetje, ki je nastalo kot
kombinacija proizvodnih dejavnikov, vendar tako, da pri tem dogodku ni bilo udeleženo
nobeno drugo podjetje'' (Šivic, str. 3, 2015). Med novonastala podjetja ne spadajo
podjetja, ki so nastala s statusnimi spremembami, in tista, ki so po obdobju dveh let znova
začela delovati.
Delež novonastalih podjetij med podjetji se izračuna kot delež novonastalih podjetij, ki
niso imela predhodnika, od števila vseh aktivnih podjetij (izraženo v %).
Tabela 14: Število vseh novonastalih podjetij brez predhodnika po letih
2004 2005
Industrija,
gradbeništvo
in
storitve
(razen
dejavnosti
holdingov)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

9.106 9.970 11.547 12.761 15.921 16.228 15.325 15.330 15.395 21.405

Vir: SURS (2016)
Iz tabele 15 je razvidno, da število novonastalih podjetij, po letih stagnacije v obdobju od
2010 do 2012, v letu 2013 znova narašča. Ta skok novonastalih podjetij v letu 2013 je
zelo visok. Delež fizičnih oseb v tem obdobju se giblje okoli 70 % vseh novonastalih
podjetij. Leta 2013 pa je ta delež poskočil na kar 77 % vseh podjetij. Nastajanje novih
gospodarskih družb v letu 2013 se je zmanjšalo.
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Graf 19: Število vseh novonastalih podjetij po letih
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Vir: SURS (2016)
Krivulja novonastalih podjetij nam pokaže, da bi lahko obdobje od leta 2004 do leta 2013
razdelili na tri časovna obdobja. Prvo obdobje bi trajalo nekako do leta 2008, zanj pa je
značilno naraščanje števila novonastalih podjetij. Drugo obdobje bi lahko trajalo od leta
2009 do leta 2012. Za to obdobje vidimo, da je število novonastalih podjetij mirovalo
oziroma celo upadlo. V letu 2013 pa je prišlo do visokega naraščanja števila novonastalih
podjetij. Krivulja kaže na strmo naraščanje.
SURS prikazuje podatke po pravnoorganizacijskih oblikah v štirih kategorijah:
pravnoorganizacijske oblike – skupaj, fizične osebe, družbe z omejeno odgovornostjo in
delniške družbe ter druge pravnoorganizacijske oblike.
Graf 20: Novonastala podjetja po skupinah, letih, deležih
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Vir: SURS (2016)
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Največji delež v številu novoustanovljenih podjetij ima skupina fizičnih oseb, ki se je v letu
2013 še povečal in znaša več kot tri četrtine vseh aktivnih podjetij. Nekaj več kot ena
petina je bilo novonastalih družb. Delež drugih pravnoorganizacijskih oblik pa se vsa leta
vztrajno niža.
5.1.2.2

Podjetje, ki je prenehalo poslovati in je brez naslednika

''Podjetje, ki je prenehalo poslovati in je brez naslednika, je podjetje, ki je kot kombinacija
proizvodnih dejavnikov razpadlo, vendar tako, da pri tem dogodku ni bilo udeleženo
nobeno drugo podjetje'' (Šivic, str. 4, 2015).
Tabela 15: Število podjetij, ki so prenehala poslovati

Število podjetij, ki
so
prenehala
poslovati

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

7.443

5.876

7.131

7.142

8.587 10.319 12.060 12.038 13.671 12.232

Vir: SURS (2016)
Podatki o številu podjetij, ki so prenehala poslovati, za leto 2013 so začasni. V letu 2013
je prenehalo poslovati 12.232 podjetij, kar je več kot tisoč manj podjetij od leta 2012. Tudi
število prenehanj narašča, vendar to naraščanje ni linearno.
Graf 21: Število podjetij, ki so prenehala poslovati
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Vir: SURS, tabela 16 (2016)
Z grafa 21 je razvidno, da naraščanje števila izbrisov ni povsem linearno, vendar pa lahko
jasno razberemo trend naraščanja izbrisov. Obdobje od leta 2004 do leta 2013 bi prav
tako lahko razdelili na tri dele. V prvem obdobju (od leta 2004 do leta 2007) je število
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izbrisov zanihalo navzdol in v letu 2007 skoraj doseglo raven števila izbrisov iz leta 2004.
V drugem obdobju (od leta 2008 do leta 2010) je število prenehanj strmo naraslo. To
obdobje je tudi obdobje najgloblje finančne in gospodarske krize. V tretjem obdobju od
leta 2011 do leta 2013 je število prenehanj podjetij še vedno ostalo visoko, vendar razen v
letu 2013 ostaja na ravni 12.000 prenehanj podjetij na leto. Razlog, zaradi katerega so
podjetja prenehala poslovati, iz podatkov ni razviden. Krivulja izbrisov je manj razgibana
kot krivulja izbrisov po podatkih AJPES-a.
SURS prikazuje podatke po pravnoorganizacijskih oblikah v štirih kategorijah: poslovni
subjekti skupaj, fizične osebe, družbe z omejeno odgovornostjo in delniške družbe ter
druge pravnoorganizacijske oblike. Na grafu 25 so prikazani deleži po kategorijah brez
podatka za podjetja skupaj.
Graf 22: Podjetja, ki so prenehala poslovati, po letih, deležih
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fizične osebe
Družbe z omejeno odgovornostjo in delniške družbe
Druge pravnoorganizacijske oblike

Vir: SURS (2016)
Kot je razvidno z grafa 22, je za celotno obdobje značilno, da preneha s poslovanjem
največ fizičnih oseb, kar predstavlja 80-odstotni delež vseh v letu 2013. Delež družb se
giblje od ene petine do ene četrtine vseh podjetij. Druge pravnoorganizacijske oblike ne
predstavljajo velikega deleža. Njihov delež je z leti celo precej upadel.
5.1.2.3

Preživelo podjetje

''Preživelo podjetje je novonastalo podjetje, ki je poslovalo v naslednjih največ petih letih
od nastanka. Podjetje štejemo za preživelo tudi, če je pravna enota prenehala poslovati in
je dejavnost prevzela nova pravna enota, ki je bila ustanovljena za prevzem proizvodnih
dejavnikov podjetja'' (Šivic, str. 4, 2015).
Delež pet let preživelih podjetij med novonastalimi podjetji se izračuna kot delež pet let po
nastanku še aktivnih (živih) podjetij od števila novonastalih podjetij brez predhodnika,
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nastalih v t-5 (izraženo v %). Kar pomeni, da je od 15.921 novonastalih podjetij v letu
2008 v letu 2013 še vedno aktivnih 8016 podjetij.
Tabela 16: Preživela podjetja, prikazano v deležih, letih
Delež pet let preživelih podjetij med novonastalimi
podjetji (v %)

Dejavnosti
Industrija, gradbeništvo in storitve (razen
holdingov)

2011

2012

2013

56,60

53,15

50,35

Vir: SURS (2016)
Stopnja preživetja novonastalih podjetij v letih od 2011 do 2013 se je zmanjšala, kar je
pričakovano. Tabela 17 prikazuje delež pet let preživelih podjetij od vseh novonastalih
podjetij v letu 2008. 56,6 % novonastalih podjetij iz leta 2008 je bilo še vedno delujočih v
letu 2011. Število preživelih podjetij, ki so nastala v letu 2008, je bilo 53,15 %, kar je za
več kot tri odstotne točke manj. Po petih letih obstoja se stopnja preživetja podjetja
zmanjša na polovico, kar je nekako v skladu s tem, kar so ugotovili na ravni OECD
raziskav.
Primerjava s podatki AJPES-a ni mogoča. To pa predvsem zato, ker se podatki SURS-a
nanašajo na vsa podjetja skupaj in niso ločena po pravnoorganizacijski obliki (družbe,
samostojni podjetniki).

5.2 ANALIZA PODATKOV PO REGIJAH IN DEJAVNOSTIH
Upoštevala bom podatke AJPES-a in SURS-a. Pri statističnem raziskovanju obeh institucij
se uporabljajo določene metode in klasifikacije, ki so mednarodno dogovorjene, saj
omogočajo medsebojno primerljivost obdelanih podatkov. Na podlagi mednarodnih
klasifikacij so narejene nacionalne klasifikacije, ki so prirejene lokalnim razmeram.
Klasifikacije omogočajo razvrščanje podatkov. V magistrskem delu sem uporabljala
naslednje klasifikacije:




5.2.1

šifrant teritorialnih enot NUTS,
šifrant dejavnosti SKD ter
šifrant SKIS.

PODATKI, RAZVRŠČENI PO STATISTIČNIH REGIJAH

SURS pri svojem zbiranju statističnih podatkov (kot že rečeno) uporablja različne
mednarodno dogovorjene metode in klasifikacije, ki so podrobneje obrazložene na
spletnem portalu SURS-a v oddelku Metode in klasifikacije.
Teritorialni šifrant, v originalu imenovan The Nomenclature of Territorial Units for Statistics
(v nadaljevanju: NUTS), je evropska statistična klasifikacija teritorialnih enot, kar pomeni,
da se uporablja na področju celotne EU. Nastal je v okviru Eurostata in se ga uporablja že
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25 let. Pravna podlaga za klasifikacijo je bila prvič urejena z Uredbo ES št. 1059/2003 in
kasneje večkrat spreminjana. Klasifikacija NUTS se deli na tri ravni: NUTS 1, NUTS 2 in
NUTS 3.
Slika 7: Sedanja ureditev delitve Slovenije na teritorialne enote do ravni NUTS 2 in 3

Vir: SURS in GURS (2016)
V Sloveniji obstajata na ravni NUTS 2 dve kohezijski regiji; Vzhodna Slovenija in Zahodna
Slovenija. Na ravni NUTS 3 pa je Slovenija razdeljena na 12 statističnih regij: Pomursko,
Podravsko, Koroško, Savinjsko, Zasavsko, Posavsko, Jugovzhodno Slovenijo,
Osrednjeslovensko, Gorenjsko, Primorsko-notranjsko, Goriško in Obalno-kraško. V
magistrski nalogi bom uporabljala delitev do ravni NUTS 3.
Podrobnejše ozemeljske podatke določa še Standardna klasifikacija teritorialnih enot
(SKTE). Ta pa se deli še naprej, in sicer na pet nižjih ravni, kot so npr. upravne enote,
občine, naselja …
5.2.1.1

Podatki AJPES-a

AJPES na svojem spletnem portalu v okviru četrtletne raziskave objavlja tudi podatke,
razvrščene po številu vseh poslovnih subjektov v PRS po pravnoorganizacijski obliki in
statističnih regijah, stanje na zadnji dan četrtletja. V tabeli so prikazani podatki skupaj za
vse poslovne subjekte.
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Tabela 17: Število vseh poslovnih subjektov po statističnih regijah, stanje na dan

31. 12.
Št.
poslovnih Št. poslovnih Št.
poslovnih Št.
poslovnih
subjektov
v subjektov
v subjektov v letu subjektov v letu
letu 2008
letu 2010
2013
2015

Statistična regija
Osrednjeslovenska

56.057

59.749

65.252

68.343

Podravska

22.977

24.612

26.189

26.755

Savinjska

18.903

19.878

21.640

21.909

Gorenjska

16.652

17.557

18.617

19.502

Obalno-kraška

12.274

12.441

13.183

14.018

Goriška

11.078

11.393

11.749

11.970

Jugovzhodna Slovenija

9.254

9.707

10.324

10.732

Pomurska

7.496

8.010

8.338

8.546

Koroška

5.081

5.325

5.536

5.636

Spodnjeposavska

4.878

5.120

5.489

6.067

Notranjsko-kraška

4.010

4.131

4.410

4.616

Zasavska

2.466

2.578

2.685

3.963

Skupaj

171.126

180.501

193.412

202.057

Vir: AJPES (2016)
Da bi prikazala gibanje števila poslovnih subjektov po statističnih regijah, sem si izbrala
leta 2008, 2010, 2013 in 2015. Iz podatkov je moč razbrati, da se je skupno število podjetij
skozi leta povečevalo v vseh statističnih regijah.
Graf 23: Struktura podjetij po statističnih regijah, leto 2015

Osrednjeslovenska
4%

3% 3% 2% 2%

5%

Podravska
34%

6%
7%

Savinjska
Gorenjska
Obalno - kraška

10%
11%

13%

Goriška
Jugovzhodna Slovenija
Pomurska
Koroška
Spodnjeposavska

Vir: AJPES, tabela 18 (2016)
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Statistična regija, v kateri se nahaja največje število poslovnih subjektov, je
Osrednjeslovenska. V tej regiji je registriranih kar 34 % vseh poslovnih subjektov v letu
2015. Sledita ji Podravska in Savinjska regija, ki predstavljata 13 % in 11% vseh poslovnih
subjektov. Prve štiri regije predstavljajo 68 % celotnega števila poslovnih subjektov.
Najmanjše število poslovnih subjektov imata Notranjsko-kraška in Zasavska statistična
regija.
Podatkov o tem, koliko novoregistriranih poslovnih subjektov nastane v posamični
statistični regiji, na spletni strani AJPES-a ni. Prav tako niso dosegljivi podatki o izbrisih
poslovnih subjektov po statističnih regijah.
5.2.1.2

Podatki SURS-a

Podatki SURS-a nam prikazujejo podobne podatke kot AJPES-ovi za vsa podjetja, vendar
omogočajo še razvrstitev podjetij na ravni kohezijskih regij Vzhodna in Zahodna Slovenija.
Izkaže se, da je porazdelitev števila podjetij po kohezijskih regijah vsa leta podobna.
Rahlo se sicer krepi številčnost podjetij v Zahodni regiji. Od leta 2004 se je število podjetij
z 58.707 (55,74 % vseh podjetij) do leta 2013 okrepila na 89.964 podjetij, kar predstavlja
57,51 % vseh podjetij.
Graf 24: Delež števila podjetij po kohezijskih regijah, 2013

Vzhodna Slovenija

Zahodna Slovenija

Vir: SURS (2016)
Na spletnem portalu SURS-a je dostopna aplikacija STAGE, ki omogoča prikazovanje
podatkov po statističnih regijah na kartografskih podlagah. Podatki v aplikaciji STAGE so
povzeti iz podatkov SPR, zato se podatki razlikujejo od drugih podatkov SURS-a, ki so
pripravljeni za raziskavo Demografija podjetij, Slovenija. Aplikacija omogoča prikaz
sledečih podatkov za podjetja:



število vseh podjetij,
velikost podjetij,
63




novonastala podjetja (delež novonastalih podjetij, število na 10.000 prebivalcev,
povprečna velikost podjetij, 5 let preživela podjetja),
podjetja, ki so prenehala poslovati.

Zadnji podatki za število vseh podjetij so dosegljivi za leto 2014. V tem letu je bilo v
Sloveniji aktivnih 186.433 podjetij (podatek iz SPR).
Slika 8: Število podjetij po statističnih regijah, 2014

Vir: SURS (2016)
Tudi po podatkih SURS-a so torej tri regije z največ podjetij Osrednjeslovenska, Savinjska
in Podravska. Savinjska regija se je prebila med regije, ki imajo več kot 20 tisoč podjetij,
šele v letu 2012. Najmanjše število podjetij imata vsa leta Zasavska in Notranjsko-kraška
regija. Spodnjeposavska in Koroška regija sta se v zadnjih letih uvrstili v višji razred (od 5
do 10 tisoč podjetij). Odstotni deleži statističnih regij od števila podjetij, ki so razporejene v
Vzhodno Slovenijo, so glede na celotno Slovenijo padli. To pomeni, da so se odstotni
deleži statističnih regij, ki spadajo v Zahodno Slovenijo, okrepili. Predvsem to velja za
Osrednjeslovensko in Gorenjsko statistično regijo.
Slika 9 prikazuje delež novonastalih podjetij med vsemi podjetji po statističnih regijah in je
izražen v odstotkih. Podatki so dosegljivi za obdobje od leta 2008 do leta 2012. V
celotnem obdobju je bila najbolj aktivna (je imela najvišje deleže) Obalno-kraška regija.
Tudi če pogledamo kazalnik število novonastalih podjetij na 10.000 prebivalcev v regiji,
vidimo, da je Obalno-kraška statistična regija daleč pred vsemi ostalimi. V letu 2008 je bilo
kar sedem regij v razredu nad 12-odstotnim deležem, v letu 2009 so bile štiri, leta 2010 pa
sta bili dve. Rast novonastalih podjetij se torej od izbruha finančne in gospodarske krize
naprej umirja. To kaže tudi podatek o vrednosti deleža na ravni celotne Slovenije, ki z leti
pada.
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Slika 9: Delež novonastalih podjetij med vsemi podjetji po statističnih regijah, 2012

Vir: SURS (2016)
Odstotni delež novonastalih podjetij, ki je veljal za celotno Slovenijo, je bil 10,4 v letu
2012. To je najnižja vrednost za omenjeno obdobje, saj je leta 2008 znašala kar 12,3. Ta
kazalec nam torej pove, da se je aktivnost ustanavljanja novih podjetij glede na število
vseh podjetij v omenjenem obdobju zmanjšala. Osrednjeslovenska statistična regija je bila
od leta 2010 pod slovenskim povprečjem.
Število vseh podjetij narašča, število novonastalih podjetij pa se zmanjšuje, zato bi bilo
logično, da narašča število podjetij, ki so prenehala s poslovanjem. Podatki SURS-a to
potrjujejo. Podatki so dosegljivi za obdobje od leta 2008 do leta 2012. Najnižji deleži so bili
v letu 2008, nato pa so se začeli povečevati. V aplikaciji Stage so prikazani odstotni deleži
podjetij, ki so prenehala s poslovanjem, glede na vsa podjetja. Kazalec vrednosti za
celotno Slovenijo kaže, da je v letu 2008 s poslovanjem prenehalo 6,7 % vseh podjetij. V
letu 2009 se je ''umrljivost'' povečala na 7,5 %, v letu 2010 in 2012 pa celo na 8,5 %.
Stanje po statističnih regijah je bilo zelo različno. V letu 2010 so imele najvišje deleže
''umrlih'' podjetij statistične regije, ki so se nahajale v Zahodni kohezijski regiji. V letu 2012
je največ podjetij prenehalo s poslovanjem v Obalno-kraški, Notranjsko-kraški, Zasavski in
Podravski regiji. Iz sprememb ni razvidnega kakšnega posebnega vzorca.
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Slika 10: Podjetja, ki so prenehala poslovati, 2012, statistične regije, odstotni delež

Vir: SURS (2016)
Slika 9 prikazuje odstotne deleže podjetij, ki so prenehala poslovati, po statističnih regijah
v letu 2012. Najvišji delež ima Obalno-kraška regija. Visoka odstotna deleža prenehanj
podjetij imata tudi Notranjsko-kraška in Zasavska statistična regija, ki imata po drugi strani
tudi nizek odstotni delež novonastalih podjetij.
Aplikacija omogoča tudi pregled stopnje pet let preživelih podjetij po regijah. Zadnji
dosegljivi podatki so za leto 2012.
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Slika 11: Odstotni delež pet let preživelih podjetij po regijah, 2012

Vir: SURS (2016)
Večina Slovenije spada v razred preživetja od 55,0 do 59,9 % preživetja (8 statističnih
regij). To pomeni, da je do leta 2012 preživelo od 55,0 do 59,9 % vseh podjetij, ki so
nastala leta 2008. Koroška in Savinjska statistična regija imata največje stopnje preživetja,
nad 60 %. Pod polovico sta statistični regiji Obalno-kraška in Goriška. Kaj nam ti podatki
povedo? Regija, ki je po tem merilu najbolj aktivna, je Obalno-kraška. Ima zelo visoke
stopnje nastajanja novih podjetij in zelo visoko stopnjo umrljivosti, kar se odraža tudi v
kazalcu preživetja podjetij, ki je nizek.
5.2.2

PODATKI,
RAZVRŠČENI
DEJAVNOSTI

PO

STANDARDNI

KLASIFIKACIJI

Pri obdelovanju statističnih gospodarskih podatkov in prikazovanju značilnosti
gospodarstva si pomagamo z različnimi metodami in klasifikacijami. Na področju
ekonomskih klasifikacij poznamo med drugimi tudi Standardno klasifikacijo dejavnosti (v
nadaljevanju: šifrant SKD) in Standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev (v
nadaljevanju: SKIS). Za prikazovanje podatkov v tem poglavju je pomemben predvsem
šifrant SKD. Šifrant SKD je ''obvezen nacionalni standard, ki se uporablja za določanje
dejavnosti in za razvrščanje poslovnih subjektov'' /…/ za potrebe uradnih in drugih
administrativnih zbirk podatkov /…/ ter za potrebe statistike in analitike v državi in na
mednarodni ravni'' (SURS, 2016).
Razvrščanje posameznih poslovnih subjektov nam olajša primerljivost med posameznimi
subjekti in spremljanje posameznih pojavov na državni kot tudi na mednarodni ravni. V
svetu obstajata dve klasifikaciji, ISIC (klasifikacija OZN) in NACE (klasifikacija EU). Šifrant
SKD je slovenska verzija klasifikacije NACE z nekaterimi posebnostmi, npr. šifrant SKD je
razčlenjen na petmestno številko.
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Pravna podlaga je uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20.
12. 2006. V Sloveniji je področje podrobneje urejeno z Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti iz leta 2008.
Uporaba šifranta SKD je obvezna. V praksi to pomeni, da se vsakemu poslovnemu
subjektu ob vpisu v register določi dejavnost. Vsak poslovni subjekt ima določeno vsaj
eno dejavnost, pogosto pa imajo poslovni subjekti več vpisanih dejavnosti. Prav tako se
vsakemu poslovnemu subjektu določi glavna dejavnost. To se določi na podlagi več meril,
npr. na podlagi prihodkov, dodanih vrednosti. Na podlagi te glavne dejavnosti se poslovni
subjekt potem razvršča pri nadaljnjih statističnih in drugih raziskavah.
Peti člen Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti določa naslednje ravni dejavnosti:
-

področje (označeno z enomestno črkovno oznako),
oddelek (označen z dvomestno številčno oznako),
skupino (označena s trimestno številčno oznako),
razred (označen s štirimestno številčno oznako) in
podrazred (označen s petmestno številčno oznako).

V nalogi bom uporabljala podatke na ravni področja – črkovno oznako in opis področja za
to črkovno oznako. Podrobnejša razlaga področij je v prilogi 1.
5.2.2.1

Podatki AJPES-a

Podatke o poslovnih subjektih, ki sem jih pridobila na spletnem portalu AJPES-a, se
nanašajo samo na skupno število podjetij in število podjetij, razvrščenih po
pravnoorganizacijski obliki. Podatkov o novoregistriranih in izbrisanih poslovnih subjektih,
razvrščenih po dejavnosti SKD, na spletnem portalu AJPES-a ni.
V spodnjih dveh tabelah sem ločila podatke za gospodarske družbe ter samostojne
podjetnike, saj sta ti dve obliki najbolj pomembni in tudi najbolj številčni. Posamezne
panoge so označene s črkami (raven področja). Gospodarske družbe so razvrščene po
področjih glede na svojo registrirano glavno dejavnost. Glavna dejavnost pomeni, da
družba običajno v tej dejavnosti ustvari največ prihodkov. Poleg te glavne dejavnosti pa
lahko družbe opravljajo še druge dejavnosti. V podatkih AJPES-a je zajet celoten šifrant
dejavnosti SKD.
Tabela 18: Število družb glede na registrirano glavno dejavnost SKD, po letih
Dejavnost
/leto

2008

2009

2.010

2011

2012

2013

2014

2015

SKUPAJ

56.768

60.138

61.628

63.514

66.185

68.416

70.828

72.060

A

488

482

487

487

517

441

486

494

B

74

77

80

80

78

77

75

77

C

7.086

7.209

7.435

7.661

7.892

8.085

8.371

8.601

D

215

278

397

551

708

718

717

702

68

E

291

311

326

359

366

373

380

375

F

8.206

9.376

8.845

8.629

8.956

9.319

9.397

9.069

G

14.567

14.951

15.125

15.426

15.847

16.256

16.674

16.907

H

2.433

2.635

2.793

2.940

3.159

3.321

3.428

3.581

I

2.543

2.754

2.871

2.976

3.114

3.325

3.512

3.687

J

2.675

2.938

3.112

3.305

3.440

3.556

3.718

3.872

K

1.192

1.233

1.312

1.339

1.364

1.386

1.401

1.412

L

1.906

1.971

1.986

2.060

2.147

2.170

2.281

2.391

M

10.688

11.228

11.848

12.457

13.142

13.730

14.396

14.739

N

1.574

1.728

1.864

1.936

2.040

2.127

2.315

2.363

O

10

10

10

10

9

7

13

17

P

565

602

641

691

710

749

759

779

Q

841

883

941

983

1.056

1.097

1.160

1.184

R

553

594

636

686

696

701

718

756

S

861

878

919

938

944

978

1.027

1.054

T

-

-

-

-

-

-

-

-

U

-

-

-

-

-

-

-

-

Vir: AJPES (2016)
Število gospodarskih družb v vseh panogah čez čas narašča. Niti v eni panogi ni
nominalno število družb iz leta 2015 padlo na ali pod raven števila podjetij iz leta 2008.
Največje število podjetij v letu 2008 se nahaja v panogi G (Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih vozil) in M (Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti). Pomembni
sta še področji C (Predelovalne dejavnosti) in F (Gradbeništvo). Na področju dejavnosti T
(Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo) in U
(Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles) ni registriranih družb s takšno glavno
dejavnostjo. Tudi v letu 2015 se vrstni red področij, na katerih je registriranih največ
podjetij, ni spremenil.
Razvrstitev samostojnih podjetnikov po registrirani glavni dejavnosti v posameznih letih je
razviden iz tabele 20.
Tabela 19: Število samostojnih podjetnikov glede na registrirano glavno dejavnost

SKD, po letih
Dejavnost/leta

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

SKUPAJ

70.903

73.892

75.157

77.415

75.880

78.760

80.988

82.953

A

743

755

734

769

731

761

854

913

B

49

51

42

41

36

32

29

33

C

10.403

10.027

9.610

9.648

9.316

9.244

9.280

9.131

D

221

260

294

345

427

409

402

405

69

E

89

92

105

116

120

121

89

79

F

13.535

13.286

12.717

12.555

11.670

11.461

11.362

11.291

G

10.589

11.069

11.229

11.546

11.318

11.434

11.337

11.070

H

6.700

6.422

6.078

5.985

5.690

5.506

5.271

5.191

I

5.158

5.248

5.333

5.441

5.300

5.429

5.497

5.445

J

2.365

2.816

3.170

3.356

3.383

3.712

4.261

4.646

K

991

1.143

1.185

1.153

1.069

1.058

1.021

1.007

L

581

599

598

626

627

696

707

743

M

9.194

11.228

11.051

11.753

11.776

13.232

14.139

15.208

N

2.238

2.660

2.925

3.147

3.158

3.472

3.728

4.037

O

14

24

27

29

26

33

35

32

P

1.048

1.407

1.686

1.966

2.170

2.533

2.777

3.055

Q

876

1.113

1.290

1.501

1.544

1.528

1.507

1.592

R

1.366

1.623

1.864

2.020

2.106

2.400

2.718

2.945

S

4.742

5.057

5.219

5.417

5.413

5.699

5.974

6.130

T

-

-

-

-

-

-

-

-

U

1

-

-

1

-

-

-

-

Vir: AJPES (2016)
Podatki za samostojne podjetnike kažejo drugačno sliko od gospodarskih družb. Če
primerjamo leti 2008 in 2015, že na prvi pogled vidimo, da število podjetij iz leta 2008 ne
narašča po vseh področjih dejavnosti enakomerno. Področja, na katerih je padlo
absolutno število podjetij, so: B (Rudarstvo), C (Predelovalne dejavnosti), E (Oskrba z
vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja), F (Gradbeništvo) in H (Promet in
skladiščenje). Število podjetij je narastlo na vseh ostalih področjih.
Tabela 20: Sprememba vrstnega reda področja po velikosti števila podjetij, po

dejavnostih
Dejavnost po področjih 2008 2015 Sprememba
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

14
18
3
16
17
1
2
5
6
8
12
15
4
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14
18
4
16
17
2
3
7
6
8
13
15
1

=
=
↓ (-1)
=
=
↓ (-1)
↓ (-1)
↓ (-2)
=
=
↓ (-1)
=
↑(+3)

N

9

9

=

O
P
Q
R
S
T
U

19
11
13
10
7
-

19
10
12
11
5
-

=
↑ (+1)
↑ (+1)
↓ (-1)
↑ (+2)
-

Vir: AJPES (2016)
Največja sprememba po številu podjetij se je zgodila na področju M (Strokovne,
znanstvene in tehnične dejavnosti), ki je v letu 2015 postalo področje, kjer je največ
registriranih samostojnih podjetnikov. S prvega mesta je izrinilo področje F
(Gradbeništvo). Dve mesti je pridobilo še področje S (Druge dejavnosti). Dve mesti je
izgubilo področje H (Promet in skladiščenje). Po velikosti sta na drugem in tretjem mestu
področji G (Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil) in C (Predelovalne
dejavnosti).
5.2.2.2

Podatki SURS-a

Podatki SURS-a se od podatkov AJPES-a razlikujejo po tem, da ne zajemajo prikaza
celotnega šifranta SKD. Izpuščeno je področje Kmetijstvo, Dejavnosti javne uprave in
obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti, Dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim
hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo in Dejavnosti eksteritorialnih organizacij in
teles. Med finančne dejavnosti niso vključeni podatki za holdinge.
Tabela 21: Aktivna podjetja po pravnoorganizacijskih oblikah in dejavnostih, leto

2013
Družbe z
omejeno
odgovornostjo
Druge
Pravnoorganizacijske Fizične in delniške pravnoorganizaDejavnost
oblike – SKUPAJ
osebe
družbe
cijske oblike
B
107
41
64
2
C

18.717

11.320

7.179

218

D

1.539

986

545

8

E

461

123

324

14

F

20.291

12.488

7.565

238

G

26.882

12.875

13.540

467

H

8.893

6.061

2.742

90

I

10.836

7.971

2.763

102

J

7.452

4.103

3.098

251

K

2.031

1.142

848

41

L

2.509

731

1.676

102

M

28.562

16.252

11.495

815

N

6.321

4.414

1.794

113

71

P

4.225

3.056

642

527

Q

4.190

2.876

952

362

R

6.297

5.434

584

279

S

7.127

6.130

733

264

Vir: SURS (2016)
Področja dejavnosti, na katerih je največje število podjetij, so (podobno kot sem ugotovila
že pri podatkih AJPES): C Predelovalne dejavnosti, F Gradbeništvo, G Trgovina,
Vzdrževanje in popravila motornih vozil, I Gostinstvo in M Strokovne, znanstvene in
tehnične dejavnosti. Če pogledamo strukturo po pravnoorganizacijski obliki, vidimo, da je
številčnost podjetij odvisna od posamezne dejavnosti. Enkrat prevladujejo družbe, drugič
fizične osebe.
Graf 25: Število vseh podjetij, razvrščeno po dejavnosti, letih
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Vir: SURS, tabela 22 (2016)
Razporeditev števila podjetij, razvidna z grafa 25, nam pove, da je večina podjetij
skoncentrirana na štirih področjih dejavnosti, in sicer Predelovalni dejavnosti,
Gradbeništvu, Trgovini, vzdrževanju in popravilu motornih vozil ter Strokovnih,
znanstvenih in tehničnih dejavnostih. Predvsem področje M kaže na velik porast števila
podjetij, saj je v zadnjem obdobju prehitela celo dejavnost trgovine, kar se mi zdi
presenetljivo. Število podjetij v tej panogi se je v obdobju od leta 2006 do leta 2013
povečala za 11.599 podjetij, kar pomeni povečanje za 68,4 %. Tudi večina drugih panog
kaže na porast števila podjetij. Padec števila podjetij je zaznati samo v gradbeništvu. V
gradbeništvu je število podjetij do leta 2010 naraščalo, nato pa se je začel padec. V
gostinstvu se je v letu 2013 prav tako zgodil velik porast števila podjetij glede na preteklo
leto, saj se je število podjetij povečalo za skoraj petino (20 %).
V tabeli 23 so prikazani deleži novonastalih podjetij po posameznih področjih SKD
dejavnosti po letih. Deleži se nanašajo na vse pravnoorganizacijske oblike skupaj.
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Tabela 22: Novonastala podjetja, razvrščena po SKD dejavnosti, prikazano po

deležih
Dejavnost

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

B

0,09

0,06

0,04

0,02

0,02

0,03

0,03

0,04

0,02

0,04

C

9,55

7,35

8,18

7,17

7,08

6,54

6,72

6,85

7,41

9,53

D

0,10

0,24

0,36

0,27

0,36

0,55

0,99

1,19

3,23

1,16

E

0,21

0,33

0,28

0,18

0,23

0,23

0,23

0,48

0,41

0,28

F

15,92

17,43 20,02 20,75

19,19 15,76 14,47

14,24

12,45

9,79

G

20,57

18,83 16,00 14,74

14,50 15,81 16,77

17,07

16,76

13,82

H

4,11

4,10

4,19

5,20

4,77

3,99

3,92

4,30

4,31

3,42

I

6,24

6,36

7,14

6,30

5,16

6,10

6,65

6,50

6,40

11,67

J

4,17

5,70

4,87

5,66

5,35

6,01

6,22

5,38

5,42

5,12

K

2,22

1,90

2,04

1,78

1,80

2,19

1,62

1,40

1,05

0,94

L

1,46

1,74

1,66

1,97

1,73

1,32

1,12

1,23

1,39

1,28

M

16,47

17,96 17,12 17,28

18,54 18,41 19,18

19,07

18,81

19,77

N

3,47

4,05

4,42

4,06

4,67

6,59

5,34

5,40

6,27

6,50

P

1,76

1,79

2,10

2,37

3,37

3,75

3,79

4,06

4,17

4,74

Q

1,69

2,51

2,64

2,72

2,64

2,43

2,47

2,82

2,34

2,31

R

7,45

6,31

5,53

6,14

6,00

5,61

5,79

5,30

5,03

5,56

S

4,52

3,35

3,40

3,40

4,60

4,66

4,70

4,67

4,54

4,08

Vsota

100,00 100,01 99,99 100,01 100,01 99,98 100,01 100,00 100,01 100,01

Vir: SURS (2016)
Iz tabele je razvidno gibanje deležev novonastalih podjetij po letih in dejavnostih, zbranih
do ravni področja. Na področju Rudarstva in Oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in
odpadki, saniranje okolja nastane zanemarljivo malo novih podjetij. Te dejavnosti so
običajno v domeni države in jih opravljajo podjetja v državni lasti, saj zahtevajo
razmeroma visoke začetne vložke in niso tržno usmerjene. Predelovalne dejavnosti so
zopet na ravni iz leta 2004, čeprav je v obdobju krize njihov delež precej upadel. V letu
2004 je bilo največ novonastalih podjetij na področjih gradbeništva, trgovine ter strokovne,
znanstvene in tehnične dejavnosti. Gradbeništvo je rastlo do vključno leta 2007, nato pa je
začel delež padati in v letu 2013 je padel celo pod 10 %. Delež trgovine se je zmanjšal od
začetka opazovanega obdobja in je v letu 2013 dosegel najnižji delež po letu 2008. V letu
2013 je bilo precej novih podjetij ustanovljenih v panogi Gostinstva. Delež novonastalih
podjetij je narastel iz 6,40 v letu 2004 na 11,67. Tudi druge storitvene dejavnosti so svoje
deleže povečale.
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Graf 26: Novonastala podjetja po SKD dejavnostih, po letih
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Vir: SURS, 2016
Z grafa 26 je lepo razvidno, kako so razporejena novonastala podjetja po šifrantu SKD. V
letu 2013 je skoraj na vseh področjih nastalo več novoustanovljenih podjetij kot leta 2012,
izjema je samo področje Oskrba z električno energijo, plinom in paro. Panoge, v katerih
nastane največ novih podjetij, so Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti,
Gradbeništvo, Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil ter Predelovalne
dejavnosti. V letu 2013 se je izredno povečal tudi nastanek novih podjetij v panogi
Gostinstvo. To dejstvo pojasni tudi porast skupnega števila podjetij.
Graf 26 pokaže, kako nenavadna so števila novoustanovljenih podjetij v nekaterih
panogah in kako izrazito številke odstopajo od povprečij. Menim, da izrazit porast
novoustanovljenih podjetij v določeni panogi kaže na to, da se v tej panogi začne dogajati
t. i. outsourcing. V letu 2013 je bila spremenjena delovna zakonodaja in posledično tudi
davčna obremenjenost. V praksi to pomeni, da delodajalci niso več sklepali novih pogodb
o zaposlitvi s svojimi delavci oziroma niso več najemali delovne sile prek npr. študentskih
servisov, temveč so jih usmerili v registracijo novih podjetij. Ti delavci so potem v glavnem
postali samostojni podjetniki. Število novonastalih podjetij se je zmanjšalo na področju
gradbeništva.
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6

PRIMERJAVA SLOVENSKIH PODATKOV
IZBRANIH EVROPSKIH DRŽAV

S

PODATKI

Eurostat je del Evropske komisije in spada v generalni direktorat, pristojen za zaposlitve,
socialne zadeve in vključevanje. Je statistični urad EU, katerega naloga je zagotavljanje
visokokakovostnih statističnih podatkov o Evropi. Je ''pripomoček'', s katerim merimo utrip
Evrope na mnogih področjih. Predvsem je pomembno, da Eurostat zagotavlja podatke, s
katerimi je mogoče izvajati primerjave med državami članicami EU. Eurostat na svojih
spletnih straneh objavlja množico podatkov, ki se nanašajo na podatke o EU (od splošnih
podatkov o prebivalcih, okolju, znanosti do ekonomskih tem), in tako skuša zadostiti
različnim potrebam. Ker želi EU zgraditi močno, napredno in trajnostno vzdržljivo
gospodarstvo, je k temu cilju pristopila tudi tako, da je o določenih gibanjih v gospodarstvu
najprej želela pridobiti čim več podatkov.
Da bi poudarila, kako pomembna so pri tem predvsem majhna in srednje velika podjetja,
je Evropska komisija sprejela različne strategije in v njih izkazala svojo politično voljo. Za
področje demografije podjetij in promoviranje bistvene vloge majhnih in srednje velikih
podjetij je še posebej pomemben Akt za mala podjetja za Evropo, ki je bil sprejet v juniju
2008. V letu 2011 je bil narejen pregled doseženega napredka dokumenta Akt za mala
podjetja za Evropo. V začetku leta 2013 je bil sprejet novi Akcijski načrt za podjetništvo
2020, imenovan Oživitev podjetniškega duha v Evropi. Ti trije dokumenti tvorijo politični
okvir za zbiranje podatkov tudi o poslovni demografiji.
Nemogoče je primerjati eno državo z vsemi ostalimi državami članicami EU. Slovenijo
sem primerjala z dvema skupinama držav, za kateri predvidevam, da predstavljata dva
skrajna pola. Prva skupina držav predstavlja ''uspešne'' države, druga skupina pa države,
ki so imele v obdobju krize veliko težav.
Prva skupina držav je sestavljena iz ''uspešnih'' držav (po nekaterih makroekonomskih
kazalcih), kot so Nemčija, Danska in Poljska. Poljska je po merilu rasti BDP edina država
v EU, ki v obdobju krize ni zabeležila negativnega BDP. Še več, je država, ki je v obdobju
od leta 2008 do leta 2014 zabeležila najvišjo spremembo rasti BDP, 19,4 % (SURS, 2015,
str. 22). Poljska je država, ki je temeljito izkoristila svoje članstvo v EU, predvsem z
uspešnim koriščenjem denarne pomoči. Prav tako je obdržala svojo valuto zlot (The
Economist, 2012). Nemčija je država, ki jo dojemamo kot uspešno državo. Je ena izmed
največjih gospodarstev v Evropi. Navkljub svoji izpostavljenosti na nepremičninskem trgu
v ZDA (predvsem zveznih državnih bank) je Nemčija nekako premostila težave (krizo)
brez večjih posledic. Izgube Nemčije zaradi slabih terjatev so znašale med 200 in 300
bilijoni evrov, kar je znašalo med 8 do 12 % nemškega BDP (Evropska komisija, 2014,
str. 41). Danska je država, znana po svoji uporabi načela ''flexicurity'', ki se nanaša na
njihov trg dela. Termin naj bi označeval njihov sistem, s katerim zagotavljajo ohranjanje
ravnotežja med drugima dvema pojmoma, in sicer prožnostjo (fleksibilnostjo) trga in
socialno varnostjo. Sistem naj bi zagotavljal boljše rešitve za delodajalce in delojemalce.
Bistvena sestavina tega sistema je tudi aktivna vloga politike zaposlovanja, torej vloga
države.
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Kriterij primanjkljaj/presežek države je poleg kazalca BDP eden izmed najbolj pomembnih
kazalcev pri ugotavljanju javnofinančne discipline posamezne države. Maastrichtska
pogodba postavlja pogoj, da primanjkljaj države članice EU ne sme preseči 3 % BDP. Če
posamezna država preseže predpisan primanjkljaj, lahko Evropska komisija uvede
postopek prekomernega proračunskega primanjkljaja, v katerem postavi pogoje, do kdaj
mora država zmanjšati svoj primanjkljaj. V obdobju krize so države različno upravljale svoj
primanjkljaj/ presežek. Danska je bila ena izmed dveh držav, ki je imela v letu 2008 in
2014 presežek sektorja država. Ta se je zmanjšal, vendar je še vedno ostal v pozitivnem
teritoriju. Nemčija je svoj presežek v obdobju 2008–2014 povečala. Poljska je svoj
primanjkljaj v tem obdobju zmanjšala, vendar za malenkost še vedno presega predpisani
kriterij.
Na stanje v državi lahko prav tako sklepamo po kriteriju dolga države, izraženega v deležu
BDP. Danska in Poljska izpolnjujeta maastrichtski kriterij, saj ne presegata meje
zadolženosti 60 % BDP. Dolg sektorja države v Nemčiji znaša dolg 75% BDP (SURS,
Nacionalni računi o gospod. krizi v Sloveniji, str. 21).
Drugo skupino držav predstavljajo države, ki so imele v krizi največ težav, in je
sestavljena iz Irske, Portugalske in Španije. Za Grčijo, kot najbolj očitno izbiro države v
krizi, se nisem odločila, ker zanjo praktično ne obstajajo podatki na področju demografije
podjetij oziroma niso dosegljivi na Eurostatu. Na splošno je državna statistika v Grčiji na
dokaj nizki ravni, kot je napisala Diane Coyle v uvodu svoje knjige GDP: A brief but
Affectionate History. Ko je direktor grškega novega statističnega urada, ustanovljenega
leta 2010, skušal uvesti profesionalne metode pri pridobivanju statističnih podatkov, so mu
v Grčiji zagrozili z obtožbo kriminalnih dejanj in postavitve pred parlamentarno komisijo.
Pred tem je Grčija namreč prirejala statistične podatke tako, kot je to ustrezalo njenemu
trenutnemu položaju.
Irska, Portugalska in Španija so se znašle v položaju, ko so morale težave v bančnem
sektorju reševati na ravni države. Krizi v Španiji in na Irskem sta bili posledici dolžniške
krize v sektorju gospodinjstev. Irska in Portugalska sta morali zaprositi za pomoč tako
imenovano ''trojko'' – Evropsko komisijo, Mednarodni denarni sklad in Evropsko centralno
banko. Španija ni zaprosila za pomoč omenjene trojke. Sledilo je obdobje izrazitega
varčevanja. V tem smislu je imela Slovenija podobne težave kot omenjene države. Po
podatkih, objavljenih v SURS-ovi publikaciji Nacionalni računi o gospodarski krizi v
Sloveniji (2015, str. 19), so Irska, Slovenija in Portugalska med petimi državami, ki se jim
je dolg države v deležu BDP najbolj povečal.
Tabela 23: 5 članic EU, katerih dolg države v deležu BDP se je najbolj povečal

Povečanje
2008–2014
Zap. št.
1.
2.
3.

Država
Grčija
Irska
Ciper

Odstotne
točke
68
67
62
76

Stanje dolga konec leta 2014
% BDP
177
110
108

mio EUR
317.094
203.319
18.819

4.
5.

Slovenija
Portugalska

59
59

81
130

30.133
225.280

Vir: SURS (2015, str. 19)
V nasprotju z Irsko in Portugalsko Slovenija ni zaprosila za pomoč mednarodne skupnosti.
Dolg države v Sloveniji prav tako ni tako zelo kritičen, kot je v drugih omenjenih državah.
Bolj je problematična hitrost, s katero se je Slovenija zadolževala.
Po kriteriju primanjkljaj/presežek države lahko ugotovimo, da so v obdobju krize vse tri
države presegale maastrichtski kriterij 3 % BDP. Irska je imela leta 2008 največji
primanjkljaj od vseh treh držav, vendar ji ga je uspelo do leta 2014 zmanjšati. Portugalska
je v obdobju krize svoj primanjkljaj povečala. Isto velja za Španijo.
Dolg države v omenjenih državah, izražen v deležu BDP, je prav tako rastel v obdobju
krize.
Raziskava Doing Bussiness (World Bank Group, 2016, str. 5), ki jo izvaja Svetovna
banka, enkrat letno objavlja lestvico 189 držav, ki jih razvrsti po različnih kriterijih. Pri tem
ne uporablja standardnih kazalcev o uspešnosti gospodarstva (kot npr. BDP), kot sem jih
že navajala v prejšnjih poglavjih, temveč so razvili svoj pristop do ugotavljanja stanja
gospodarstva v posamezni državi. Razvili so vrsto kazalcev na področju preučevanja
pravnega sistema, učinkovitosti upravnega sistema in narave poslovnega upravljanja. Na
podlagi podatkov iz junija 2015 so objavili lestvico ''Ease of doing business ranking'' za
leto 2016.
Tabela 24: Izbrane države, mesta na lestvici Doing Business 2016

Zap. št. mesta

Država

3

Danska

15

Nemčija

17

Irska

23

Portugalska

25

Poljska

29

Slovenija

33

Španija

Vir: Svetovna banka (2016)
Vse izbrane države so v letu 2016 napredovale po lestvici navzgor. Danska zaseda zelo
visoko tretje mesto. Med prvo petino držav na svetu po pravni urejenosti poslovnega
okolja spadata še Nemčija in Irska. Slovenija zaseda predzadnje mesto med izbranimi
državami. Se pravi, da so tudi države (kot sta Irska in Portugalska), ki so se v krizi
bistveno slabše odrezale, na lestvici bolje uvrščene od Slovenije.
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6.1 PREDSTAVITEV PODATKOV EUROSTAT-a
Podatki, prikazani v magistrskem delu, so v celoti pridobljeni s spletnega portala Eurostat,
bodisi da gre za posamezne definicije pojmov bodisi da gre za številčne podatke o
posameznem pojmu. Eurostat zbira tudi podatke o podjetništvu (ang. entrepreneurship), ki
jih razdeli na dve področji, in sicer na poslovno demografijo ter podjetniške kazalce. V
začetku je Eurostat zbiral nekaj osnovnih kazalcev demografije podjetij, sedaj pa se je to
področje razvilo in nadgradilo v sodelovanju z OECD v program, imenovan
Entrepreneurship Indicators Programme (v nadaljevanju: EIP), ki vključuje nekaj deset
kazalcev. Poudarek je na zbiranju podatkov o podjetjih, ki zaposlujejo, in hitrorastočih
podjetjih. Če pogledamo primer razlike med stopnjami rojstev pri vseh podjetjih in pri
podjetjih, ki imajo zaposleno vsaj eno osebo, vidimo, da so med podatki znatne razlike,
nekako od 2 do 4 % so višje stopnje pri podjetjih, ki zaposlujejo (Schrör, 2008). Tako
pridobimo še natančnejši vpogled v posamezna dogajanja. Dobra stran zbiranja podatkov
o podjetjih, ki zaposlujejo, je tudi v tem, da so ti podatki potem primerljivi s tistimi, ki jih
zbirajo npr. v ZDA. S tem pridobimo globalno primerljivost.
Da bi omogočila lažje zbiranje podatkov, je EU z uredbo predpisala program, s katerim
želi harmonizirati (uskladiti) in razviti uporabo poslovnih registrov za statistične namene.
Tako bodo poslovni registri zagotavljali podatke, po katerih je vedno večja potreba, ne da
bi pri tem dodatno obremenjevali posamezna podjetja z novimi oblikami poročanja.
Šifrant dejavnosti, ki ga uporablja Eurostat, se imenuje NACE Rev. 2. Uporablja ga od 1.
1. 2008, in sicer predvsem pri zbiranju podatkov na področju ekonomske dejavnosti. Za
področje demografije podjetij so pomembne predvsem dejavnosti na področju industrijskih
dejavnosti, gradbeništva, trgovine in storitev. Skupno ime za te dejavnosti je ''poslovna
ekonomija''. Statistika torej ne pokriva področij kmetijstva, gozdarstva, javne uprave,
izobraževanja in zdravstva.
6.1.1

DEMOGRAFIJA PODJETIJ

Podatke o poslovni demografiji so začeli v okviru Eurostata zbirati leta 2002 na
prostovoljni osnovi. V letu 2008 je bila sprejeta Uredba št. 295/2008 Evropskega
parlamenta (EUR-Lex, 2016), ki pomeni pravno podlago za pridobivanje letnih statističnih
podatkov o strukturni poslovni statistiki. V naslednjih letih so sprejeli še več dopolnitev
uredbe, v katerih so podrobneje opredelili zbiranje podatkov, pomembnih za poslovno
demografijo. Regionalni podatki o poslovni demografiji se uporabljajo na prostovoljni
osnovi.
Iz metodoloških pojasnil Eurostata – OECD Manual on Business Demography Statistics
(Eurostat, 2007) je razvidno, da se v okviru demografije podjetij zbirajo podatki za
podjetja, katerih glavna dejavnost je, po šifrantu NACE Rev.2, ki je evropska različica
šifranta dejavnosti, razvrščena od razreda B do N brez dejavnosti 64.2 (holdingi). Države
članice EU prostovoljno zbirajo podatke o podjetjih od razreda P do S. Iz podatkov so
izključene dejavnost kmetijstva, dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne
socialne varnosti, dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za
lastno rabo in področja dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles. Trenutno kazalci
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vključujejo tržno usmerjene pravne organizacije (d. o. o., s. p. …) brez organizacij
centralne in lokalne države. Šifrant NACE Rev. 2 se je začel uporabljati v začetku leta
2008, zato so podatki, ki se nanašajo na leto 2008, že pripravljeni z uporabo tega šifranta.
Podatki, ki so bili zbrani s pomočjo prejšnjega šifranta, se praviloma niso prevajali po
novem šifrantu. Zato je večina podatkov demografije podjetij na voljo od leta 2008 naprej.
Zbiranje podatkov demografije podjetij vključuje podatke o (Eurostat, 2016):





populaciji aktivnih podjetij,
številu rojstev podjetij,
številu preživelih podjetij do pet let in
številu smrti podjetij.

Do leta 2010 so se zbrani podatki uporabljali za to, da bi podpirali nadziranje napredka
lizbonskega procesa, sedaj pa se podatki zbirajo z namenom, da bi zagotovili ključne
podatke za odločanje v zvezi z izvajanjem strategije Evropa 2020 (Eurostat, 2016). Zbrani
podatki se prav tako uporabljajo za raziskave programa EIP.
6.1.2

PODJETNIŠKI KAZALCI

Zbiranje podatkov o podjetniških kazalcih se, kot sem že omenila, imenuje ''Eurostat –
OECD EIP. Je rezultat sodelovanja med Eurostatom, OECD-jem in posameznimi
nacionalnimi statističnimi uradi. Cilja tega programa sta:



zbiranje mednarodno primerljivih statističnih podatkov za merjenje učinkov
podjetništva, njegovih determinant in vpliva,
razvoj nabora kazalcev in standardnih definicij ter konceptov za podporo zbiranja
statističnih podatkov o podjetništvu.

Še posebej so pomembni kazalci o zaposlenosti v podjetjih, zato so z uredbo predpisali
zbiranje podatkov o podjetjih, ki zaposlujejo. Zbiranje podatkov o hitrorastočih podjetjih in
gazelah je v večini prostovoljno. Na osnovi teh podatkov so izdelali 18 bistvenih kazalcev,
ki so prikazani v prilogi 3.
V prilogi 3 lahko vidimo celoten nabor kazalcev, ki jih zagotavljajo nacionalni statistični
uradi. Kazalci, ki so obarvani, so obvezni podatki in jih nacionalni statistični uradi morajo
sporočati Eurostat-u. V tabelah so zajeti tudi kazalci, ki jih posamezni statistični uradi
zagotavljajo prostovoljno (neobarvani).
6.1.3

KAZALCI DEMOGRAFIJE PODJETIJ

Opazovana populacija je sestavljena iz aktivnih podjetij, uporabljena je enaka
metodologija kot pri raziskavah SURS-a. Kaj pomeni aktivno podjetje? Definicija Eurostata
pravi, da je to podjetje, ki ima zaposlene ali pa ima prihodke v referenčnem obdobju.
Podatki o podjetjih v tem poglavju se nanašajo na podjetja, katerih glavna dejavnost se
nahaja v območju dejavnosti B – N po šifrantu dejavnosti NACE Rev. 2. Kot sem že
omenila, morajo vse države članice EU zagotavljati podatke v tem obsegu tako
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imenovane ''poslovne ekonomije''. Za druge dejavnosti poročajo samo, če tako želijo. Zato
sem se odločila, da je bolje primerjati države članice EU med seboj v tem manjšem
obsegu. To pomeni, da se podatki med SURS-om in Eurostatom razlikujejo.
V EU je bilo leta 2009 zabeleženih skoraj 24 milijonov aktivnih podjetij. Do leta 2012 je to
število naraslo na 25.642.461, kar pa ne pomeni, da je število aktivnih podjetjih naraščalo
v vseh državah članicah EU. Podatkov na ravni celotne EU je malo in niso medsebojno
primerljivi (npr. menja se število držav članic EU), vendar bi lahko na prvi pogled rekli, da
v EU število podjetij narašča.
Samo tri države zagotavljajo podatke za obdobje od leta 2004 do leta 2013, in sicer
Avstrija, Portugalska in Slovenija. Pred letom 2008 se je namreč uporabljala klasifikacija
dejavnosti SKD 2002. Pretvorba dejavnosti iz SKD 2002 v SKD 2008 je bila po navodilih
Eurostat-a prostovoljna. Večina držav se ni odločila za prostovoljno pretvorbo podatkov.
Zato sem se odločila, da bo v tabeli 26 prikazano obdobje od leta 2008 do leta 2013, ko
so zbrani podatki za večino držav članic EU. To dejstvo se mi zdi eno izmed bistvenih
pomanjkljivosti v podatkih Eurostata. Istočasno sta se ujeli dve dejstvi: sprememba
šifranta dejavnosti in nastop krize. Zanimivo bi bilo videti tudi gibanje skupnega števila
aktivnih podjetij pred nastopom krize.
Tabela 25: Število aktivnih podjetij po letih, po državah članicah EU

Država/leto
EU (agregat,
ki se
spreminja
glede na
kontekst)

2008

2011

2012

2013

:

:

:

EU (28 držav)

:

:

:

:

25.642.461

:

EU (27 držav)

:

:

:

25.159.092

:

:

Belgija

521.634

526.013

534.783

545.083

560.222

577.149

Bolgarija

271.272

327.647

323.872

319.937

323.745

327.503

Češka

840.464

933.760

969.801

989.952

987.609

968.621

Danska

:

210.245

212.593

218.082

218.078

216.262

2.958.720

2.985.718

Nemčija

:

2009

2010

23.986.421 24.052.862

2.972.219 2.937.202

2.997.832 2.972.456

Estonija

74.612

72.734

70.302

72.178

76.002

79.314

Irska

203.083

199.241

195.431

189.055

185.530

:

Španija

3.286.851 3.194.175

3.102.016

3.056.440

3.012.443 2.951.815

Francija

2.670.242 2.816.853

2.947.623

2.977.599

3.039.203 3.184.427

:

:

3.985.434

3.970.747

Hrvaška
Italija

:

:

4.054.307 3.998.096

147.798

145.800

3.953.714 3.904.219

Ciper

59.099

57.378

51.464

51.014

51.127

49.361

Latvija

77.299

79.742

82.650

87.973

93.664

97.023

Litva

140.572

121.404

120.830

131.986

150.855

158.190

Luksemburg

25.898

26.686

27.611

28.516

29.122

30.223
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Madžarska

575.382

559.414

563.368

557.889

524.749

473.767

:

:

33.039

32.824

31.427

30.494

Nizozemska

758.648

808.679

787.170

921.689

996.384

1.051.281

Avstrija

408.116

417.918

426.815

430.296

432.234

432.745

1.957.113

1.983.731

Malta

Poljska

1.834.960 1.910.364

1.989.879 2.015.249

Portugalska

961.727

924.532

876.907

847.483

808.221

790.184

Romunija

512.753

498.127

450.168

609.827

647.325

689.985

Slovenija

113.313

119.653

123.467

125.413

128.088

134.601

Slovaška

345.987

362.928

374.114

421.909

404.369

398.895

Finska

280.588

283.204

286.432

291.080

291.410

285.923

Švedska
Velika
Britanija

636.225

651.917

667.421

715.879

736.112

719.505

2.013.225

2.027.600

Norveška

2.157.830 2.109.620

2.054.940 2.126.775

272.075

271.208

268.949

274.776

279.037

288.392

Švica

:

:

:

:

:

:

Turčija

:

2.897.797

:

3.088.887

:

:

Vir: Eurostat (2016)
Podatki v tabeli 26 so bili zadnjič prevzeti s spletne strani Eurostata 20. 1. 2016.
Populacija aktivnih podjetij zajema podjetja, katerih glavna dejavnost se nahaja v območju
dejavnosti od B do N (brez podatkov za holdinge) po evropskem šifrantu dejavnosti NACE
Rev. 2. Tako imenovane ''poslovne dejavnosti'' ne vključujejo npr. javne uprave,
zdravstva, izobraževanja. Zato je število aktivnih podjetij manjše od števila aktivnih
podjetij v podatkih SURS-a. Znak : (dvopičje) pomeni, da podatki za posamezno državo
za določeno leto niso na voljo. V tabeli se nahajajo tudi države, ki niso članice EU,
Norveška, Švica in Turčija. Za Švico ni na voljo nobenih podatkov. Podatki za leti 2014 in
2015 še niso dosegljivi.
Države, ki so imele največje število aktivnih podjetij v letu 2008, so bile: Italija, Španija,
Nemčija, Francija, Velika Britanija in Poljska. V tem vrstnem redu. Za leto 2013 lahko
rečemo, da se je vrstni red za malenkost spremenil. Še vedno ima največje število
aktivnih podjetij Italija, na drugem mestu pa je sprememba. Španija in Francija sta
zamenjali mesti. Ostale države so na istih mestih.
Skupno število aktivnih podjetij v celotni EU raste. Države članice EU, v katerih število
aktivnih podjetij vse od leta 2008 raste, so: Belgija, Francija, Latvija, Luksemburg, Avstrija,
Poljska in Slovenija.
Države članice EU, v katerih število aktivnih podjetij pada od leta 2008, so: Irska, Španija,
Italija, Ciper, Madžarska, Malta in Portugalska. Zanimivo in zgovorno je, da se je praktično
v vseh državah, ki so imele največje težave v krizi, zmanjšalo število aktivnih podjetij. V tej
skupini se nahajajo vse tri države, ki jih bom primerjala s Slovenijo.
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V drugih državah je situacija mešana. Na Danskem je število podjetij od leta 2009 do leta
2011 naraščalo, nato pa v letu 2012 obmirovalo in se leta 2013 zmanjšalo. Nemčija je
ostala na istei ravni števila podjetij, kar je po svoje tudi presenetljivo, skoraj celotno
obdobje krize. Na Nizozemskem je število aktivnih podjetij do leta 2013 izrazito narastlo,
potem ko se je od leta 2010 do leta 2011 število aktivnih podjetij povečalo za 264.111, kar
pomeni 17 % več podjetij v enem letu. Podobno velja za Romunijo. Najprej je število
aktivnih podjetij v obdobju 2008–2010 izrazito padlo, nato pa je sledilo prelomno leto
2010/2011, ko je število narastlo za skoraj 160.000 aktivnih podjetij. To predstavlja skok
za skoraj 35 % v enem letu. Na Slovaškem je število aktivnih podjetij naraščalo do leta
2011, potem pa se je začelo njihovo zmanjševanje. Na Finskem je število podjetij
naraščalo vse do leta 2013, ko je sledil padec števila, ki pa je še vedno višji od ravni
števila v letu 2008. Enako velja za Švedsko. Število aktivnih podjetij v Veliki Britaniji je do
vključno leta 2010 upadalo, nato pa je začelo počasi rasti, vendar še vedno ni doseglo
ravnih iz leta 2008.
Dogajanje v različnih državah članicah EU je zelo različno. Ne moremo postaviti enega
trenda. Nekoliko si lahko pomagamo z izvedenim kazalcem neto rast poslovne populacije.
Ta kazalec izračunamo tako, da najprej populacijo aktivnih podjetij v letu t delimo s
populacijo aktivnih podjetij v letu t-1, nato rezultat množimo s sto. Od dobljenega števila
nato odštejemo sto.
Graf 27: Neto rast poslovne populacije po letih, izbrane države
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Vir: Eurostat (2016)
Na grafu so prikazani podatki za države članice EU, za katere bom v nadaljevanju
primerjala kazalce demografije podjetij. Edini državi, ki se v celotnem obdobju nahajata v
pozitivnem področju, sta Slovenija in Poljska.
6.1.4

NOVONASTALO PODJETJE BREZ PREDHODNIKA

Definicija novonastalega podjetja je, da gre za novonastalo podjetje takrat, ko ta nastane
iz nič in začne z delovanjem (Eurostat, 2016). Gre za kombinacijo produkcijskih
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dejavnikov, z omejitvijo, da pri tem ne sme sodelovati nobeno drugo podjetje. Še posebej
to velja, če pri tem nastanejo nova delovna mesta. Med novonastala podjetja ne štejemo:




''mirujočih'' podjetij – se pravi tistih podjetij, ki zadnji 2 leti niso delovala, potem pa
so vnovič začela delovati;
podjetij, ki so nastala kot posledica statusnih sprememb (pripojitev, spojitev …);
vstopa podjetja v populacijo, ki je posledica spremembe dejavnosti.
Tabela 26: Število novonastalih podjetij po letih, državah članicah EU

Država/leto

2004

2005

2006

2007

2008

EU (agregat,
ki se
spreminja
glede na
kontekst)

:

:

:

:

:

EU (28 držav)

:

:

:

:

:

:

EU (27 držav)

:

:

:

:

:

Belgija

:

:

28.127

30.579

Bolgarija

41.936

43.116

40.550

Češka

89.305

77.672

Danska

:

:

Nemčija
Estonija

2011

2012

2013

:

:

:

:

:

2.315.377

:

:

:

2.388.541

:

:

28.211

24.099

27.969

28.601

28.086

20.694

55.488

49.287

57.741

36.890

35.061

42.136

39.055

82.775

83.958

32.055

102.021

110.880

104.479

85.522

77.662

:

:

:

20.576

23.266

26.365

23.627

22.195

244.199

258.076

258.661

238.205

219.603

303.338 283.105 272.140 260.108 274.803

2009

2010

2.375.479 2.327.758

5.944

6.440

8.115

8.383

13.576

7.229

7.794

8.567

9.249

8.771

:

:

16.696

13.461

11.954

13.810

11.237

11.847

12.551

:

Španija

282.307 317.273 326.991 313.093 245.423

229.540

242.228

243.800

247.690

247.464

Francija

223.087 224.819 235.185 259.380 259.121

365.597

376.631

328.117

308.326

302.600

:

:

:

12.123

14.775

288.834

265.060

264.671

275.427

276.538

Irska

Hrvaška
Italija

:

:

:

:

:

300.018 308.307 284.471 338.439 286.141

Ciper

:

:

:

:

1.930

1.746

2.011

2.307

2.786

3.034

Latvija

6.396

7.278

6.961

8.297

10.785

13.093

13.803

16.880

15.768

14.856

:

:

:

36.128

28.164

17.869

25.463

31.299

37.539

36.468

Luksemburg

2.101

2.225

2.473

2.508

2.570

2.474

2.629

2.767

2.771

2.955

Madžarska

59.122

52.646

49.815

50.938

58.414

51.308

56.370

55.676

45.151

38.735

:

:

:

:

:

:

2.299

1.143

1.947

1.890

Nizozemska

52.831

62.040

68.576

93.591

109.589

97.875

77.530

101.519

64.159

105.904

Avstrija

23.228

24.568

23.625

32.701

34.452

33.361

34.198

32.971

32.228

31.942

Poljska

174.939 195.970 227.638 234.205 241.288

245.331

270.271

247.161

229.174

250.051

Portugalska

106.759 116.920 124.376 143.709 140.649

112.110

103.950

104.996

100.797

114.818

Romunija

72.266

76.337

64.775

75.046

75.171

47.247

39.211

79.284

79.362

153.044

Slovenija

7.702

8.579

9.968

10.895

13.277

13.557

12.757

12.746

12.920

17.831

Slovaška

28.782

43.278

44.612

45.043

53.647

59.290

49.354

60.703

42.793

39.676

Finska

20.721

21.253

24.143

27.826

28.617

25.441

28.424

28.475

25.949

17.551

Švedska

36.525

41.212

40.938

46.082

45.176

46.240

50.214

58.653

50.360

50.806

Litva

Malta
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Velika
Britanija

271.250 265.545 256.600 299.170 280.380

212.835

210.950

234.495

242.400

311.845

Norveška

24.829

24.811

24.674

27.362

26.063

23.544

20.758

22.445

24.266

26.548

Švica

10.841

10.250

10.681

11.008

10.531

10.227

11.071

10.370

10.625

11.037

Turčija

:

:

:

:

:

302.694

:

717.573

:

:

Vir: Eurostat (2016)
Podatkov v tabeli 27 je več kot v predhodni tabeli, ki prikazuje število aktivnih podjetij.
Države članice EU očitno novonastalim podjetjem namenjajo več pozornosti in so izvedle
tudi prevedbo podatkov po novem šifrantu dejavnosti. Populacija podjetij je sestavljena iz
podjetij, katerih glavna dejavnost je v področju B – N (brez podatkov za holdinge). Podatki
za Irsko od vključno leta 2011 so ocena. Zaradi velikega števila podatkov in različnih
obsegov gospodarstev je težko primerjati, kaj te številke dejansko pomenijo. Države bi
mogoče lahko razdelila na vsaj dve skupini, in sicer skupino velikih gospodarstev, z
velikim številom aktivnih podjetij, kot so Francija, Velika Britanija, Poljska, Italija, Španija
in Nemčija.
Graf 28: Novonastala podjetja po letih, izbrane države
400.000
350.000
Nemčija

300.000

Španija
250.000

Francija
Italija

200.000

Poljska
Velika Britanija

150.000

Portugalska
100.000
50.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Vir: Eurostat, tabela 27 (2016)
Na grafu 28 so prikazane države, v katerih je veliko število aktivnih podjetij. Zato imajo
tudi veliko število novonastalih podjetij. Razvidno je, da so krivulje, ki predstavljajo
posamezno državo, izredno razgibane. Kaže na to, da se je v posameznih državah v
obdobju krize marsikaj dogajalo. Primer Francije kaže, da je nastajanje novih podjetij v
letih 2009 in 2010 skokovito naraslo. Razlog za takšen skok v številu novonastalih podjetij
bi bila lahko tudi sprememba v francoski definiciji pojma podjetje v letu 2008 (Béguin,
Hecquet & Lemasson, 2016). Velike spremembe v številu novonastalih podjetij je
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doživljala tudi Velika Britanija. krivulji Italije in Španije kažeta na upad nastajanja novih
podjetij.
Graf 29: Novonastala podjetja po letih, izbrane države
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Vir: Eurostat, tabela 27 (2016)
V drugo skupino držav sem uvrstila večino ostalih držav članic EU. Tudi s tega grafa je
razvidno, da je dogajanje v posameznih državah izredno raznoliko. Od umirjenega
naraščanja števila novonastalih podjetij, kot je to značilno za Slovenijo in Luksemburg, pa
do pravega vijuganja navzdol in navzgor po grafu. Zdi se mi, da še posebej izstopajo tri
države, in sicer Češka, Nizozemska in Romunija. Krivulja Češke kaže, da je število
novonastalih podjetij v letu 2008 zelo padlo, vendar se je že v naslednjem letu pobralo.
Krivulja Romunije je najbolj razgibana od vseh. V letu 2013 kaže izreden porast števila
novonastalih podjetij, skoraj še enkrat toliko kot v letu 2012, kar se mi zdi nenavadno.
Prav tako je razgibana krivulja Nizozemske, kjer število novonastalih podjetij do leta 2008
narašča, v naslednjih letih pa enkrat narašča, drugič pa upada.
Pri medsebojnem primerjanju držav si je treba pomagati z izvedenimi kazalci, kot so
podatki o npr. stopnjah rojstev podjetij. Stopnja rojstev pomeni odstotek rojstev podjetij v
razmerju do populacije aktivnih podjetij v nekem letu. Zadnji dostopni podatki so podatki
za leto 2013. Podatki so razvrščeni v pet skupin, razredi so prednastavljeni na Eurostatovi
strani v kvantilih, tako da se izločijo vplivi velikosti populacije.
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Slika 12: Podatki o stopnjah rojstev podjetij v EU, 2013

Vir: Eurostat (2016)
To so najnovejši podatki za leto 2013. Slika prikazuje stopnjo rojstev, ki je izračunana
tako, da število novonastalih podjetij v letu 2013 delimo s številom vseh aktivnih podjetij v
letu 2013. Slovenija spada v skupino držav članic, ki imajo največjo stopnjo rojstev
podjetij, skupaj s Portugalsko, Poljsko, Bolgarijo, Litvo, Latvijo in Veliko Britanijo. Države,
ki mejijo na Slovenijo, oziroma če nekoliko poenostavimo, države osrednje Evrope skupaj
z Italijo, spadajo v isto skupino stopnje rojstev – drugo najnižjo skupino, razen Hrvaške.
Nizko stopnjo novonastalih podjetij ima tudi Nemčija in ta v zadnjih letih še upada.
Najnižje stopnje rojstev so bile na Švedskem, Finskem in v Belgiji.
Če pogledamo podatke v obdobju od leta 2008 do leta 2013 po tem kazalniku, vidimo, da
se stopnje rojstev v posameznih državah spreminjajo. Težko bi rekli, da obstaja nek
vzorec.
6.1.5

ŠTEVILO UKINITEV PODJETIJ

Eurostatova definicija prenehanja podjetja zajema: ukinitev podjetja, razpustitev
kombinacije produkcijskih faktorjev z omejitvijo, da ni nobeno drugo podjetje vključeno v
dogodek. Med smrti podjetja ne štejejo:



izhodi iz populacije aktivnih podjetij zaradi statusnih preoblikovanj in
izhodi iz populacije aktivnih podjetij zaradi spremembe dejavnosti.

Da bi lahko šteli, da je podjetje prenehalo poslovati, ne sme biti aktivno vsaj dve leti.
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Tabela 27: Število ukinitev podjetij po državah članicah EU po letih

Država/leto
EU (agregat
glede na
število držav)

2008

2009

2010

: 2.389.443

2011

:

2012

:

2013

:

:

EU (28 držav)

:

: 2.171.156 2.310.451 2.217.558

:

EU (27 držav)

:

:

:

:

Belgija

17.549

19.242

17.936

12.082

13.449

11.700

Bolgarija

35.442

25.772

25.650

39.183

38.749

38.680

Češka

68.910

76.631

86.820

90.426

118.658

96.503

Danska

:

26.305

23.671

22.987

24.661

27.144

Nemčija

:

261.297

253.123

255.206

Estonija

9.853

10.621

7.065

6.064

6.225

7.586

19.530

22.963

16.116

18.076

10.493

:

Španija

310.598

305.446

280.762

289.980

294.961 280.668

Francija

206.556

212.502

202.274

193.351

171.433 168.030

Hrvaška

:

:

23.096

17.426

Italija

283.273

242.980

257.983

272.778

Ciper

1.408

2.193

3.745

5.069

4.577

5.508

Latvija

10.803

11.899

9.018

10.766

12.300

4.456

Litva

40.837

26.068

20.417

18.927

27.411

12.484

Luksemburg

2.006

1.962

2.062

2.164

2.133

2.272

Madžarska

62.193

53.950

62.408

77.958

87.042

95.604

:

:

944

2.700

644

1.162

Nizozemska

58.700

48.153

63.431

77.597

91.885

87.538

Avstrija

23.813

25.487

29.551

30.399

31.504

31.821

Poljska

165.216

206.614

207.003

224.670

244.054

:

Portugalska

148.198

149.578

137.331

138.518

147.299

:

Romunija

53.150

103.067

91.085

48.122

82.293 105.090

Slovenija

7.522

8.890

10.507

10.353

11.615

10.338

Slovaška

39.358

38.351

26.882

59.767

49.468

39.866

Finska

21.846

23.808

24.470

:

17.800

18.165

Švedska
Velika
Britanija

37.430

40.295

40.112

37.342

53.723

48.641

253.765

298.510

224.360

204.745

Norveška

18.570

17.099

16.180

11.824

13.563

12.737

:

302.009

338.277

:

:

:

Irska

Malta

Turčija

: 2.311.893

Vir: Eurostat (2016)
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254.009 237.509

17.449

32.390

320.511 333.305

222.555 213.770

Za večino držav članic EU so dostopni podatki šele od vključno leta 2008, ko je že veljal
nov šifrant dejavnosti. Podatki za obdobje pred krizo tako niso dostopni. Na ravni EU na
leto preneha s poslovanjem več kot dva milijona podjetij. Če primerjamo podatek o številu
aktivnih podjetij v EU na ravni agregata v letu 2009 in podatek o številu ukinjenih podjetij v
letu 2009, vidimo, da v tem letu preneha 9,96 % vseh aktivnih podjetij. Za leto 2012 sta
primerljiva podatka na ravni EU za 28 držav. V letu 2012 je prenehalo poslovati 8,65 %
vseh aktivnih podjetij. Podatki za Švico niso znani, zato sem jo iz razpredelnice izpustila.
Podatke je lažje primerjati s pomočjo izvedenih kazalcev, kot je stopnja smrtnosti. Stopnjo
smrtnosti podjetij v nekem letu izračunamo tako, da število ''umrlih'' podjetij delimo z
populacijo aktivnih podjetij. Podatki so na voljo za obdobje od leta 2008 do leta 2012, pa
še ti ne za vse države.
Graf 30: Stopnja smrtnosti podjetij po letih, izbrane države
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Vir: Eurostat (2016)
Za primerjavo sem izbrala države, ki imajo veliko število podjetij. Izredno veliko stopnjo
smrtnosti ima Portugalska. Ta se vsa leta vrti okoli 16 %, v letu 2018 pa je celo narastla
na 18 %. V obdobju krize je imela visoko stopnjo smrtnosti tudi Velika Britanija, ki pa se je
po letu 2010 zmanjšala. Nemčija ima razmeroma stabilno stopnjo smrtnosti, ki se vrti
nekaj nad 8,5 %. Nizke stopnje smrtnosti imata Italija in Francija.
Podatki so razvrščeni v pet skupin, razredi so prednastavljeni na Eurostatovi strani v
kvantilih, tako da se izločijo vplivi velikosti populacije. Podatki za zasivljena polja niso na
voljo.
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Slika 13: Stopnja smrtnosti, 2012

Vir: Eurostat (2016)
Slovenija spada v tretjo skupino, skupaj s Španijo, Veliko Britanijo, Nizozemsko in Ciprom.
Države, v katerih preneha poslovati največ podjetij, so Portugalska, Madžarska,
Romunija, Litva in Latvija. Najmanj podjetij je v letu 2012 prenehalo s poslovanjem v
Avstriji in Belgiji.

6.2 PRIMERJAVA SLOVENIJE Z ''USPEŠNIMI'' DRŽAVAMI NEMČIJO,
DANSKO IN POLJSKO
Iz števila vseh podjetij po državah, prikazanega v tabeli 26, v kateri so navedene
nominalne številke za aktivna podjetja, vidimo, da število aktivnih podjetij od leta 2008
raste na Poljskem. Do leta 2013 se je število aktivnih podjetij na Poljskem povečalo za
nekaj več kot 180 tisoč, kar pomeni skoraj 10 % več aktivnih podjetij kot leta 2008. Trend
rasti velja tudi za Slovenijo, čeprav je rast v Sloveniji še bolj izrazita. Od leta 2008 do leta
2013 je v Sloveniji naraslo število aktivnih podjetij na področju poslovnih dejavnosti za
18,78 %. Prav tako je število aktivnih podjetij na Danskem raslo do leta 2011. V letu 2012
je število obmirovalo na enaki ravni ter se v letu 2013 celo zmanjšalo. Navkljub temu je v
letu 2013 na Danskem več aktivnih podjetij kot leta 2009 za šest tisoč aktivnih podjetij. V
Nemčiji je število aktivnih podjetij v letu 2009 upadlo, v naslednjih treh letih je število rastlo
in leta 2013 zopet upadlo. V letu 2013 je število aktivnih podjetij v Nemčiji na ravni iz leta
2008 (razlika za slabih 200 podjetij). Obe državi torej nimata takega premočrtnega
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naraščanja števila podjetij, kot to velja za Poljsko in Slovenijo. Slovenija je po tem kazalcu
najbolj podobna Poljski.
Danska zagotavlja podatke za novonastala podjetja šele od leta 2009. Velja enako kot za
število aktivnih podjetij; število novonastalih podjetij narašča do leta 2011 in pada v letih
2012 in 2013. V Nemčiji je največ novih podjetij nastalo v letu 2004 (303 tisoč), nato je
število novonastalih podjetij padalo do leta 2008, ko se je zopet rahlo povišalo. Po tem
letu je število zopet upadlo. V letu 2013 je nastalo komaj 219 tisoč novih podjetij, kar je
skoraj 100 tisoč manj kot pred desetletjem. Število novonastalih podjetij je nižje kot leta
2009. Na Poljskem število novonastalih podjetij raste skozi celotno obdobje. Največ jih je
nastalo v letu 2010. Število novonastalih podjetij pada leta 2011 in leta 2012, v letu 2013
zopet narašča. V Sloveniji število novonastalih podjetij raste do vključno leta 2009. V letu
2010 število pade, miruje v letih 2011 in 2012 na isti ravni ter v letu 2013 strmo naraste.
Tabela 28: Stopnja rojstev podjetij v izbranih državah, po letih

Država\leto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Danska

:

9,79

10,94

12,09

10,83

10,26

Nemčija

9,25

8,31

8,72

8,66

7,95

7,39

Poljska

13,15

12,84

13,81

12,46

11,52

12,41

Slovenija

11,72

11,33

10,33

10,16

10,09

13,25

Vir: Eurostat (2016)
Tabela nam prikaže stopnjo rojstev podjetij na Danskem, v Nemčiji, Poljski in Sloveniji od
leta 2008 do leta 2013. Najnižjo stopnjo rojstev v vseh letih je imela Nemčija, še posebej
leta 2013, ko pade na 7,39 %. Največjo stopnjo rojstev podjetij je imela leta 2008, v
obdobju krize pa se stopnje zmanjšujejo. Preseneča Poljska, ki izkazuje največje rasti
stopnje rojstev podjetij v vseh letih, razen leta 2013, ko jo prehiti Slovenija.
Podatki o številu podjetij, ki so prenehala s poslovanjem, so na voljo za obdobje od leta
2008 do leta 2013, razen za Dansko in Nemčijo. Na Poljskem se število podjetij, ki so
prenehala s poslovanjem, povečuje vsa leta. V ostalih državah število ''umrlih'' podjetij
niha.
Za primerjavo stopnje smrtnosti obstaja relativno najmanj podatkov. Znak : pomeni, da
podatek ni na voljo.
Tabela 29: Stopnje smrtnosti po letih, izbrane države

Država/leto 2008

2009

2010

2011

2012

Danska

:

12,51

11,13

10,54

11,31

Nemčija

:

8,90

8,56

8,55

8,47

Poljska

9,00

10,82

10,58

11,33

:

Slovenija

6,64

7,43

8,51

8,26

9,07

90

Vir: Eurostat (2016)
Podatki za leto 2013 niso na voljo. Najnižje stopnje smrtnosti imata Nemčija in Slovenija.
Najvišje stopnje smrtnosti ima Danska, razen leta 2011, ko jo prehiti Poljska. Stopnja
smrtnosti se na Poljskem po krizi celo povečuje in ne, kot bi pričakovali, upada. Slovenija
izkazuje podobno stanje.

6.3 PRIMERJAVA SLOVENIJE Z IRSKO, PORTUGALSKO, ŠPANIJO
Primerjava kazalca število vseh aktivnih podjetij pokaže, da so vse tri države (Irska,
Portugalska in Španija) zabeležile enak trend upadanja števila aktivnih podjetij od začetka
krize v letu 2008.
V letu 2008 je imela Irska 203.083 aktivnih podjetij. Potem je začelo število padati in je
padalo do leta 2012, in sicer na 185.530 aktivnih podjetij, kar pomeni 17.553 manj podjetij.
V petih letih se je torej zmanjšalo število aktivnih podjetij za skoraj 9 %. Za leto 2013 ni
podatkov.
Španija je imela v letu 2008 3.286.851 aktivnih podjetij. V naslednjih letih je začelo število
aktivnih podjetij padati vključno z letom 2013, ko je število padlo na 2.951.815. To pomeni
335.036 manj aktivnih podjetij ali zmanjšanje za 10,2 %. V šestih letih se je število aktivnih
podjetij zmanjšalo za desetino.
Tudi Portugalska je ena izmed držav, v katerih število aktivnih podjetij pada. Za
Portugalsko so bili na voljo tudi podatki od leta 2004, ko je bilo 864.019 aktivnih podjetij.
Število aktivnih podjetij od leta 2004 raste in doseže vrh leta 2008 (961.727). Do leta 2013
število pade za 171.543 aktivnih podjetij na 790.184, kar pomeni 17,8-odstotni padec od
leta 2008. Število aktivnih podjetij je padlo celo pod raven iz leta 2004.
Za vse tri države velja, da še vedno niso dosegle ravni iz leta 2008. Za Slovenijo velja, da
število aktivnih podjetij – ima podatke od leta 2004 – vsa leta raste. Po tem kazalcu torej
kaže, da Slovenije ne moremo primerjati s to skupino.
Najmanj podatkov za novonastala podjetja je na voljo za Irsko. Največ novonastalih
podjetij je bilo v letu 2006. V naslednjih letih število niha od enajst do trinajst tisoč
novonastalih podjetij. Število novonastalih podjetij za Portugalsko narašča do vključno leta
2008. V letu 2009 se število zmanjša, vendar ne tako radikalno kot leta 2010, ko je
nastalo skoraj 30 tisoč manj podjetij. Pravzaprav bi lahko rekli, da sta izjemi leti 2007 in
2008 s svojimi visokimi števili.
Španija izkazuje trend naraščanja novonastalih podjetij do leta 2006. Od leta 2008 v
Španiji vsako leto nastane nekaj več kot 240 tisoč novih aktivnih podjetij, z izjemo leta
2009, ki je bilo leto, ko je nastalo najmanj novih podjetij v celotnem obdobju. V letih 2012
in 2013 se je število ustalilo na ravni 247 tisoč novonastalih podjetij.
Slovenija izkazuje trend rasti v številu novonastalih podjetij do leta 2009. V naslednjih letih
se je število novonastalih podjetjih obdržalo na ravni med 12 in 13 tisoč podjetji. V letu
2013 je število novonastalih podjetij najvišje v celotnem obdobju.
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Tudi tokrat Slovenija ne sledi Irski, Španiji in Portugalski, ki so imele največ novonastalih
podjetij v letih 2006 in 2007. V nadaljevanju obdobja so njihove ravni števila upadle na
znatno nižje ravni, v Španiji in na Portugalskem celo pod raven iz leta 2004.
Če pogledamo kazalec stopnje rojstev aktivnih podjetij, vidimo, da ima najvišje stopnje
rojstev Portugalska, potem pa ji sledi Slovenija. Vrh cikla je Portugalska dosegla leta 2007
(15,24 %), od takrat se stopnje rojstev zmanjšujejo, vendar se v letu 2011 zopet začnejo
povečevati. Slovenija doseže najvišjo stopnjo rojstev v letu 2008, od takrat se stopnje
rojstev zmanjšujejo. Leta 2013 sledi kar precejšen skok stopnje rojstev, za 3 odstotne
točke. Stopnje rojstev na Irskem in v Španiji se nahajajo pod 10 odstotki. Najpočasneje
nastajajo nova podjetja na Irskem. Podatki za Irsko in Španijo so na voljo samo od leta
2008 naprej.
Podatki o podjetjih, ki so prenehala poslovati, so zopet na voljo v zmanjšanem obsegu od
leta 2008. Na Irskem je največ podjetij prenehalo s poslovanjem v letu 2009, kar 22.963.
V Španiji je največ podjetij prenehalo s poslovanjem v letu 2008 in letu 2009, ko je število
preseglo mejo 300 tisoč podjetij. Prav tako sta bili najslabši leti na Portugalskem leti 2008
in 2009. V Sloveniji je bilo največ ''umrlih'' podjetij v letu 2012. Slovenija tudi pri tem
kazalcu ne sledi državam, s katerimi jo primerjam.
Če pogledamo stopnjo smrtnosti podjetij, je zopet najmanj danih podatkov za Irsko.
Najvišjo stopnjo smrtnosti je imela leta 2009. Daleč največjo stopnjo smrtnosti ima
Portugalska, ki v letu 2012 naraste čez 18 %. Portugalska, Irska in Španija imajo vsa leta
višje stopnje smrtnosti kot stopnje novonastalih podjetij. Slovenija ima najmanjšo stopnjo
smrtnosti od vseh držav, stopnje smrtnosti pa ne presegajo stopnje novonastalih podjetij.
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7

PREVERITEV HIPOTEZ IN PRISPEVEK K STROKI

7.1 PREVERITEV HIPOTEZ
Hipoteze, ki jih bom skušala potrditi v tem poglavju
H1: V obdobju finančne in gospodarske krize v Sloveniji število novoustanovljenih
podjetij raste, prav tako raste število podjetij, ki so prenehala s poslovanjem. K
postavitvi hipoteze me je vodilo naslednje razmišljanje. Gospodarstvo se giblje v
ekonomskih ciklusih. Nekaj časa raste, doseže vrh in začne padati, dokler ne doseže dna.
Da bi vedeli, na kateri točki se nahaja naše gospodarstvo, si pomagamo z različnimi
kazalci, med katerimi je najpomembnejši BDP. Tudi kazalec BDP lahko prikažemo s
krivuljo, s katere so razvidni vzponi in padci skoz čas. Ko BDP raste, je pozitiven, pomeni,
da je gospodarstvo v dobrem položaju, razmere so ugodne. Potrošnja je visoka, razmere
za ustanavljanje novih podjetij so ugodne. Ko se situacija spremeni in se gospodarstvo
prevesi v recesijo, tudi za podjetja nastanejo drugačne, praviloma neugodne situacije,
katerim se je treba prilagoditi. Nekaterim podjetjem to uspe, drugim tudi ne. Moje
razmišljanje se začne v smeri, da ko je kriza, podjetja propadajo zaradi neugodnih
gospodarskih razmer. Ko propadejo, se zaposleni iz teh podjetij znova znajdejo na trgu
dela. Ker so brezposelni, se morajo nekako znajti, da bi preživeli. Pot jih lahko vodi v eno
izmed dveh smeri. Prva je, da si najdejo novo zaposlitev. To je v razmerah zaostrenih
gospodarskih razmer praviloma težko, saj so bila tudi druga podjetja izpostavljena
neugodnim razmeram finančne in gospodarske krize. Druga pot vodi v neko obliko
samozaposlitve. Torej bi lahko predpostavili, da tudi v tem obdobju krize nastajajo nova
podjetja. Zdi se mi, da bi to še posebej lahko veljalo za Slovenijo, saj se Slovenci
velikokrat odločamo za samozaposlitev takrat, ko smo v to na nek način ''prisiljeni''.
V petem poglavju sem pregledala podatke dveh institucij, ki se ukvarjata z zbiranjem
podatkov o poslovni demografiji v Sloveniji. To sta AJPES in SURS. Najgloblja finančna in
gospodarska kriza je bila v Sloveniji v letih 2009 in 2012.
Če najprej pogledam podatke AJPES-a po osnovnih kazalcih demografije podjetij,
ugotovim, da skupno število poslovnih subjektov v PRS narašča vsa leta, za katera so na
voljo podatki (od leta 2008 do leta 2015). To velja tudi za obdobje finančne in
gospodarske krize, ki je bila v Sloveniji prisotna (glede na kazalec BDP) v modificirani W
obliki.
Število novoregistriranih subjektov – skupno število je vsako leto nekoliko drugačno. Ne
moremo reči, da je število novoregistriranih subjektov vsako leto večje. Njihovo število se
v obdobju od leta 2009 do leta 2012 vrti okoli številke 21 tisoč.
Skupno število novoregistriranih subjektov je v letu 2012 padlo glede na leto 2011, vendar
pa je v letu 2013 skokovito narastlo. Povečalo se je za 3 tisoč podjetij (23.820 novih
podjetij). Tudi v letih 2014 in 2015 je število novoregistriranih podjetij ostalo visoko (več
kot 23 tisoč novih podjetij). Lahko rečemo, da je leto 2013 nekakšna prelomnica glede
števila novoregistriranih podjetij. Če podatke pogledamo glede na pravnoorganizacijsko
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obliko, vidimo, da je v letu 2012 število novoregistriranih samostojnih podjetnikov padlo
glede na preteklo leto, število novoregistriranih družb pa je narastlo.
Tudi za število izbrisanih poslovnih subjektov ne moremo reči, da vsako leto narašča.
Največ izbrisanih subjektov je bilo v letih 2012 in 2015 (okoli 19 tisoč podjetij).
Gospodarske družbe so se najbolj množično brisale v letu 2015. V letu 2012 se je
izbrisalo največ samostojnih podjetnikov. Skupno število izbrisanih poslovnih subjektov
skače, vendar se nakazuje trend naraščanja izbrisov.
Podatki SURS-a so na voljo za daljše obdobje. Število vseh aktivnih podjetij po letih
narašča.
Novonastala podjetja – njihovo število narašča do vključno leta 2009. V obdobju od leta
2010 do leta 2012 ostaja število novonastalih podjetij na približno isti ravni, nekaj čez 15
tisoč novih podjetij nastane vsako leto. Število novonastalih podjetij v letu 2013 kaže na
izreden skok, saj je nastalo kar 6 tisoč novih podjetij.
Število podjetij, ki so prenehala s poslovanjem, narašča od leta 2007, z izjemo leta 2011
in leta 2013.
Najmanjši prirastek aktivnih podjetij je v obdobju od leta 2010 do leta 2012. Nato se škarje
zopet odprejo. Iz spodnjega grafa vidimo, da se gibanje ekonomskega ciklusa in
novonastalih podjetij ter podjetij, ki so prenehala s poslovanjem, ne ujema.
Graf 31: Primerjava stopenj BDP, stopenj smrti in rojstev podjetij
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Prav tako vidimo, da je razlika med stopnjami novonastalih podjetij in podjetij, ki so
prenehala s poslovanjem, vsa leta pozitivna. To dejstvo pojasni, zakaj se skupno število
vseh aktivnih podjetij vsa leta povečuje.
Hipoteze ne moremo potrditi. Število novoustanovljenih podjetij raste do vključno leta
2008. Nato se rast v letu 2009 zaustavi in rahlo pade ter ostane na tej ravni do leta 2013,
ko začne zopet naraščati. Število podjetij, ki so prenehala poslovati, v obdobju krize
narašča, leta 2013 pa število upade.
H2: Najvišja stopnja poslovne aktivnost v Sloveniji je v Osrednjeslovenski regiji.
SURS izračunava tudi razpršenost regionalnega BDP, iz katere je jasno razvidno, da je
Osrednjeslovenska regija tista, ki ima najvišjo stopnjo BDP na prebivalca. Kot lahko
vidimo iz grafa 6, v katerem je narejena primerjava stopnje rasti BDP v letu 2008 in letu
2013, ni Osrednjeslovenska regija v tem obdobju izgubila skoraj nič gospodarskega
zagona in je obdržala visoko prednost pred ostalimi statističnimi regijami. Delež delovno
aktivnega prebivalstva je najvišji v Osrednjeslovenski statistični regiji in se z leti povečuje.
Zato bi pričakovali, da bodo tudi kazalci demografije podjetij kazali na to, da v tej statistični
regiji nastaja največ novih podjetij, pa tudi, da jih v tej regiji največ preneha poslovati. Kot
je že bilo rečeno, je nastajanje novih podjetij tista gonilna sila, ki ji nekatere ekonomske
teorije pripisujejo, da je to vzrok, zaradi katerega je neko gospodarstvo vedno bolj
inovativno.
Podatki AJPES-a izkazujejo, da je največ poslovnih subjektov registriranih v
Osrednjeslovenski regiji. V tej statistični regiji je v letu 2015 registriranih 34 % vseh
poslovnih subjektov v Sloveniji. Druga po velikosti je Podravska statistična regija, ki ima
polovico manj poslovnih subjektov kot Osrednjeslovenska statistična regija. V letu 2008 je
imela 56.057 registriranih poslovnih subjektov, do leta 2013 se je število povečalo za 13,4
%, do leta 2015 pa že za 21,9 %, kar pomeni za več kot petino. V letu 2013 je to pomenilo
enakomerno povečanje (tako kot povečanje za celotno Slovenijo), v letu 2015 pa se je
število registriranih poslovnih subjektov v Osrednjeslovenski statistični regiji povečalo bolj,
kot se je povečalo število za celotno Slovenijo.
Števila o novoregistriranih in izbrisanih poslovnih subjektih po statističnih regijah na
portalu AJPES-a ni.
To, da Osrednjeslovenska regija pridobiva na številu podjetij, kažejo tudi podatki SURS-a.
V letu 2013 je bil delež aktivnih podjetij v Osrednjeslovenski regiji glede na celotno
Slovenijo 34,38 %. Na spletnem portalu SURS-a pa je mogoče dobiti še bolj podrobne
podatke, ki nam povedo nekoliko več o posameznih statističnih regijah.
Osrednjeslovenska statistična regija je ena izmed treh, kjer se je povečal delež v
skupnem številu podjetij od leta 2004. Drugi dve sta še Gorenjska in Obalno-kraška
statistična regija.
Podatke o deležih novonastalih podjetjih sem pregledala s pomočjo aplikacije Stage, ki je
na voljo na spletnem portalu SURS-a. Podatki so na voljo od leta 2008 do leta 2012. Po
kazalcu novonastalih podjetij je bila v celotnem obdobju najbolj aktivna Obalno-kraška
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statistična regija. Osrednjeslovenska statistična regija je imela v letu 2008 večji delež
novonastalih podjetij, kot je bilo povprečje za Slovenijo. V letu 2009 je bil ta delež enak
deležu za celotno Slovenijo, od leta 2010 pa je bil delež za Osrednjeslovensko statistično
regijo manjši od slovenskega povprečja.
Delež o podjetjih, ki so prenehala poslovati, se prav tako izračuna od števila vseh podjetij.
V omenjenem obdobju se vrednosti za Slovenijo povečujejo, kar pomeni, da se število
''umrlih'' podjetij čez obdobje povečuje. Vrednosti za Osrednjeslovensko statistično regijo
so, razen v letu 2008, nižje od vrednosti za Slovenijo. To pomeni, da je v tej statistični
regiji prenehalo s poslovanjem manj podjetij kot v ostalih statističnih regijah.
Kazalec pet let preživelih podjetij kaže, da je v Sloveniji do leta 2012 preživelo 53,7 %
vseh podjetij, ki so nastala v letu 2008. Preživetje podjetij v Osrednjeslovenski regiji je vsa
leta nad povprečjem za Slovenijo in v letu 2012 znaša 54,7 %. Torej podjetja, ki so
nastala v Osrednjeslovenski statistični regiji, preživijo dalj časa kot v povprečju v ostalih
statističnih regijah.
Če definiramo poslovno aktivnost s kazalci demografije podjetij, vidimo, da je Obalnokraška statistična regija tista, ki v večini let izkazuje najvišje stopnje sprememb. Hipoteze
torej ne moremo potrditi.
H3: Največ novih podjetij je nastalo na področjih Slovenije, kjer je bila največja
brezposelnost. Skupno število brezposelnih oseb je bilo v letu 2008 nekaj več kot 63
tisoč, ko je začelo naraščati in v letu 2012 doseglo skoraj 120 tisoč brezposelnih oseb.
Podatki SURS-a kažejo, da ima vzhodna kohezijska regija vsa leta bistveno višje stopnje
brezposelnosti kot zahodna kohezijska regija. Statistične regije z največ brezposelnimi
osebami so v letu 2014: Pomurska, Zasavska, Spodnjeposavska, Podravska, Savinjska in
Jugovzhodna Slovenija ter Koroška. Pomurska statistična regija ima najvišjo stopnjo
brezposelnosti vsa leta. Sledi ji Podravska statistična regija, vendar jo v zadnjih letih
prehiti Zasavska statistična regija. Po letu 2010 ima visoke stopnje brezposelnosti tudi
Spodnjeposavska regija. Jugovzhodna Slovenija ima prav tako v zadnjih letih slabše
rezultate. Notranjsko-kraška statistična regija ima vsa leta najnižje stopnje brezposelnosti
v Vzhodni kohezijski regiji.
Deleži novonastalih podjetij v letu 2014 pokažejo, da ima najmanjši delež Zasavska
statistična regija. Sledijo ji Notranjsko-kraška, Spodnjeposavska in Koroška statistična
regija. Peta po vrsti je Pomurska statistična regija, Jugovzhodna Slovenija je šesta in
Savinjska sedma. Najvišjo stopnjo novonastalih podjetij v Vzhodni kohezijski regiji ima
Podravska statistična regija.
Če izračunamo korelacijo med stopnjami brezposelnih oseb v letu 2013 in deleži
novonastalih podjetij, dobimo faktor -0,14. To pomeni, da povezanosti med obema
spremenljivkama ni.
Če pogledamo statistične regije v Vzhodni kohezijski regiji v letu 2013, vidimo, da imajo
tiste regije, ki imajo najvišjo stopnjo brezposelnih oseb, praviloma nizke deleže
novonastalih podjetij. Izjemi sta Podravska in Savinjska statistična regija, ki imata
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relativno visoke stopnje brezposelnih oseb in visoke deleže novonastalih podjetij.
Hipoteze torej ne moremo potrditi.
H4: V obdobju krize ima Slovenija podobne kazalce demografije podjetij, kot jih
imajo države Španija, Irska in Portugalska, ki so imele največjo krizo. Slovenija je
imela v obdobju finančne in gospodarske krize kar velike težave s svojim gospodarstvom.
To velja tudi za omenjene države. Irska in Portugalska sta imeli celo tako velike težave,
da sta morali za pomoč zaprositi tako imenovano ''trojko''. Kriza se je v Sloveniji uradno
začela v začetku leta 2009, kar se je odrazilo tudi z izredno slabimi kazalci
gospodarskega razvoja na koncu leta. BDP je v tem letu padel na -7,8 %. V letu 2010 in
letu 2011 je imela Slovenija pozitivno rast BDP. Drugi del krize se je odrazil leta 2012 in
leta 2013 z negativno stopnjo BDP. Negativni gospodarski trendi so se odrazili tudi v
naraščanju števila brezposelnih. Kot posledica krize se je povečal proračunski primanjkljaj
in dolg države. Podobno usodo so doživljale tudi vse ostale države.
Zato sem predvidevala, da bodo tudi kazalci demografije podjetij pokazali, da so v
Sloveniji prisotni podobni trendi kot v zgoraj omenjenih državah. Primerjava med državami
je narejena na podlagi Eurostatovih podatkov, ki obsegajo tako imenovane poslovne
dejavnosti.
Skupno število aktivnih podjetij v Španiji, na Irskem in Portugalskem pada. V Sloveniji je
drugače, število aktivnih podjetij celo obdobje raste. Enako velja za Poljsko, medtem ko
sta Nemčija in Danska zabeležili tudi padce rasti. Slovenija se po tem kazalcu bolj
pridružuje državam članicam EU, ki imajo ugodne gospodarske razmere (npr. Poljska).
Tudi po številu novonastalih podjetij Slovenija ne sledi omenjenim državam. Najvišje
število novonastalih podjetij so zabeležile države v letih 2006 in 2007, torej pred obdobjem
svetovne finančne in gospodarske krize. V obdobju krize so njihove ravni števila
novonastalih podjetij upadle na znatno nižje ravni, v Španiji in na Portugalskem celo pod
raven iz leta 2004. V nasprotju z njimi število novonastalih podjetij v Sloveniji narašča
vsako leto do leta 2009, ko se število ustali, vendar nikoli ne pade pod raven iz leta 2007.
V letu 2013 v Sloveniji sledi izreden skok števila novonastalih podjetij. Če pogledamo
stopnje rojstev, vidimo, da ima najnižje stopnje rojstev Irska (od 5,75 do 6,93 %). Sledi ji
Španija, kjer se stopnje vrtijo okoli 8 %, vendar je videti trend rasti v letih 2012 in 2013.
Portugalska ima zelo visoke stopnje rasti, ki se gibljejo pri več kot 12 %. Najvišja stopnja
je bila leta 2007, ko je dosegla 15,24 %. Stopnje novonastalih podjetij v Sloveniji so leta
2007 presegle 10 % in v letu 2008 dosegle drugo najvišjo stopnjo, nato pa je sledila
stagnacija do leta 2013. Težko bi rekli, da so trendi v izbranih državah podobni.
Irska in Portugalska sta imeli najvišje število ''umrlih'' podjetij v letu 2009, Španija pa v letu
2008. Slovenija je zabeležila najslabši rezultat v letu 2012. Vendar pa stopnje smrtnosti
pokažejo nekoliko drugačno sliko. Za Irsko velja, da je bila stopnja smrtnosti najvišja v letu
2009. Podatki za Španijo in Portugalsko pa pokažejo drugače, najslabše leto v tem
obdobju je bilo leto 2012. Enako velja tudi za Slovenijo. V tem delu se vzorec Slovenije
ujema z vzorcem Španije in Portugalske. Vendar pa se Slovenija ne ujema z drugimi
državami v dejstvu, da njihove stopnje smrtnosti presegajo stopnje novonastalih podjetij.
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To pojasni dejstvo, zakaj se v izbranih državah niža skupno število aktivnih podjetij, v
Sloveniji se pa viša. Hipoteza ni potrjena.

7.2 PRISPEVEK DELA K STROKI
V magistrski nalogi sem predstavila področje demografije podjetij, ki je razmeroma novo
področje in je nastalo predvsem iz potrebe odločevalcev, oblikovalcev politik po podatkih.
Namen magistrske naloge je bil ugotoviti, kako so se v obdobju finančne in gospodarske
krize obnašali kazalci demografije podjetij v Sloveniji, in jih primerjati z drugimi državami
članicami EU. Do sedaj v literaturi še nisem zasledila tovrstne analize. Delo izpostavlja
nov zorni kot, iz katerega lahko pogledamo na to, kako se je Slovenija znašla v tem
obdobju. Ugotovila sem, da je število podjetij v Sloveniji vsa leta naraščalo. Število
novonastalih podjetij je v obdobju krize nihalo, vendar ni razvidno, da bi kriza na njihovo
nastajanje bistveno vplivala. Število podjetij, ki so prenehala s poslovanjem, je v obdobju
krize izkazovalo trend naraščanja, vendar ni nikoli preseglo števila novonastalih podjetij.
Pri primerjavi Slovenije z izbranimi državami članicami EU se je izkazalo, da so kazalci
demografije podjetij v Sloveniji podobni kazalcem tistih držav, ki so krizo uspešno
premagale.
Magistrsko delo se omejuje zgolj na osnovne kazalce demografije podjetij. Služi lahko kot
izhodišče za nadaljnje raziskave o uspešnosti in učinkovitosti posameznih sprejetih
ukrepov v obdobju krize. Predvsem bi lahko poglobljeno analizirali dogajanje v
posameznih statističnih in kohezijskih regijah, pa tudi po posameznih dejavnostih. Prav
tako lahko analiza koristi oblikovalcem novih ukrepov na področju zaposlovanja in
vzpodbujanja samozaposlenosti. Iz kazalcev demografije podjetij se lepo vidi tudi, kako
posamezni, na novo sprejeti zakoni vplivajo na gibanje posameznega kazalca.
V Sloveniji lahko pridobivamo podatke od dveh institucij, in sicer AJPES-a in SURS-a.
Obe instituciji bi lahko obdelavo podatkov razširili in osmislili njihov pomen. Osnovni vir
podatkov je Poslovni register Slovenije, v katerega so vpisane fizične in pravne osebe, ki
se ukvarjajo z določeno poslovno dejavnostjo. Podatki med obema institucijama niso
primerljivi, saj poteka obdelava podatkov po različnih metodologijah. Vendarle pa je
mogoče na podlagij obeh institucij ugotoviti nekatere trende razvoja na področju
podjetništva. Omejitve pri raziskovanju izhajajo tudi iz uporabe različne terminologije na
tem področju.
Fakulteta za upravo omogoča poglobljeno spoznavanje področja upravnih in poslovnih
ved. Demografija podjetij je prav gotovo primer, kjer se med seboj prepletajo različna
področja, kot so ekonomija, statistika, pravo, sociologija in upravne vede. Z vključitvijo te
teme v predmetnik bi torej lahko poglobili znanje bodočih diplomantov tudi na tem, vedno
bolj pomembnem področju gospodarstva. Menim, da je področje demografije podjetij
področje, ki pridobiva na pomenu, in da kadri, ki se izobražujejo na področju upravih
znanosti, morajo spoznati nekaj tudi o funkcioniranju nastajanja podjetij in to, kaj lahko
razberejo iz kazalcev demografije podjetij. Glede na to, da gre za razmeroma mlado
področje, obstaja veliko prostora za ugotavljanje zakonitosti v obnašanju populacije
podjetij.
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ZAKLJUČEK

Namen magistrske naloge je bil predstaviti področje demografije podjetij v obdobju krize v
Sloveniji, kot pove že sam naslov, in primerjati Slovenijo z nekaterimi izbranimi državami
članicami EU. V nadaljevanju bom predstavila glavne ugotovitve naloge.
Finančna in gospodarska kriza je močno obeležila obdobje od leta 2008 do leta 2015 in
močno zamajala temeljna spoznanja, ki so bila zakoreninjena na marsikaterem
znanstvenem področju. Osrednja tema moje naloge je področje demografije podjetij, zato
me je zanimalo predvsem to, kaj se je dogajalo na področju populacije podjetij kot celote,
in ne njihove individualne značilnosti. V Slovenijo je prišla kriza konec leta 2008. V letu
2009 je bil padec BDP izrazito velik (-7,8 %). To je bil prvi val krize. Drugi val krize je sledil
v letu 2012, ki ga je obeležilo reševanje bank in varčevanje države. Gibanje stopnje realne
rasti BDP nam lepo pokaže potek finančne in gospodarske krize v Sloveniji. Drugi
pomemben kazalec je (ne)zaposlenost. Najvišje število zaposlenih in samozaposlenih je
bilo v obdobju 2005–2015 v letu 2008, ko je doseglo številko 880 tisoč delovno aktivnih
oseb. Leta 2013 je bilo doseženo dno. V letih 2014 in 2015 je število delovno aktivnih
prebivalcev začelo postopno naraščati.
Demografija podjetij je razmeroma novo področje znanosti. Menim, da je nastala iz
potrebe določevalcev politik in različnih institucij po podatkih. Subjekt proučevanja je
podjetje. Ne kot posamezno podjetje s svojimi značilnostmi, temveč kot del populacije in
njenih zakonitosti. Pri raziskovanju si pomagamo s koncepti, prevzetimi iz demografije.
Podatki demografije podjetij nam omogočajo medsebojno primerjavo držav članic EU in
preverjanje izvajanja raznih strategij. Še posebej veliko pozornosti je namenjene
nastajanju novih podjetij in dogajanju znotraj obdobja petih let. Po svetu so se uveljavile
različne raziskave podjetništva, ki vsaka s svojega vidika obravnava fenomen
podjetništva. Za nas je pomembno raziskovanje podjetništva v okviru Eurostata in tudi
OECD-ja.
V petem poglavju magistrskega dela sem analizirala podatke demografije podjetij s
pomočjo podatkov dveh institucij: AJPES-a in SURS-a. Baze podatkov med AJPES-om in
SURS-om niso neposredno primerljive zaradi uporabe različnih metodologij, kar je ena
izmed bistvenih omejitev dela. V PRS se nahajajo vsi poslovni subjekti ne glede na vrsto
njihove dejavnosti oziroma pravnoorganizacijsko obliko. V SPR pa se nahaja ožje število
podjetij. Izločena so tista podjetja, ki spadajo v sektor država ali sektor neprofitni izvajalci
storitev gospodinjstvom. Prav tako v populacijo podjetij niso vključena vsa področja po
šifrantu SKD. V populacijo se uvrstijo samo aktivna podjetja.
Bistvena ugotovitev petega poglavja po podatkih obeh institucij je, da število vseh
poslovnih subjektov vsa leta narašča. Po podatkih AJPES-a je bilo v letu 2015 vpisanih za
slabo tretjino več subjektov kot leta 2006, v SPR je bilo ob koncu leta 2013 za dobrih 37
% več aktivnih podjetij. Vsako leto je bilo po podatkih AJPES-a okoli 21 tisoč
novoregistriranih poslovnih subjektov. Po reformi trga dela v letu 2013 se številka poveča
na več kot 23 tisoč novih poslovnih subjektov na leto. Med njimi je največ
novoregistriranih samostojnih podjetnikov, sledijo jim novoustanovljene družbe. Podatki
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SURS-a kažejo naraščanje do leta 2008, ko se število ustali. V obdobju od leta 2010 do
leta 2012 nastane manj novih podjetij, v letu 2013 pa pride do izrazitega naraščanja
števila novonastalih podjetij. Največ novonastalih podjetij je pri fizičnih osebah. Pri številu
izbrisanih poslovnih subjektov po podatkih AJPES-a ni razvidnega kakšnega posebnega
trenda. Največ izbrisanih poslovnih subjektov je v skupini samostojnih podjetnikov, ki
trikratno presega število izbrisanih družb. V letu 2015 je število izbrisanih poslovnih
subjektov poskočilo. Eden izmed dejavnikov, ki bi lahko vplival na to, je povečano število
stečajev, predvsem pri gospodarskih družbah. Število stečajev se povečuje tudi pri
samostojnih podjetnikih, vendar njihovo točno število zaradi metodoloških razlogov ni
zanesljivo. Podatki SURS-a kažejo veliko bolj linearno naraščanje števila podjetij, ki so
prenehala poslovati. Največ podjetij je prenehalo poslovati v letu 2012 (podatkov za leti
2014 in 2015 ni). Kar 80 % podjetij, ki so prenehala s poslovanjem, je delovalo kot fizična
oseba.
Skupno število podjetij se je čez leta povečevalo po vseh statističnih regijah. Podatki
SURS-a kažejo, da se čez leta krepi število poslovnih subjektov v Zahodni kohezijski
regiji. V letu 2014 so regije, ki imajo najvišje število podjetij, Osrednjeslovenska in
Podravska regija ter Savinjska statistična regija. Statistični regiji z najmanjšim številom
podjetij sta Zasavska in Notranjsko-kraška regija. Če pogledamo deleže novonastalih
podjetij med vsemi podjetji, vidimo, da je najbolj aktivna Obalno-kraška statistična regija.
Kazalnik novonastalih podjetij na 10 tisoč prebivalcev v regiji prav tako kaže, da največ
podjetij nastane v Obalno-kraški statistični regiji. Število podjetij, ki so prenehala s
poslovanjem, z leti narašča. Stanje po statističnih regijah je bilo različno od leta do leta;
posebnega vzorca nisem zasledila. Tretji del poglavja je namenjen prikazu podatkov
demografije podjetij po dejavnosti. Največ registriranih družb je na področju trgovine,
predelovalnih dejavnosti in gradbeništva. Podatki o samostojnih podjetnikih kažejo
drugačno sliko. Število samostojnih podjetnikov iz leta 2008 ne narašča na vseh
področjih. Iz podatkov SURS-a je razvidno, da je večina podjetij skoncentrirana na štirih
področjih dejavnosti, in sicer v predelovalni dejavnosti, gradbeništvu, trgovini, vzdrževanju
in popravilu motornih vozil ter strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih. Padec
števila podjetij je zaznati samo na področju gradbeništva. V letu 2013 se je zgodil tudi
precejšen skok števila podjetij na področju gostinstva, ki se je povečalo za skoraj petino
glede na preteklo leto. V letu 2013 je prišlo do nekaterih velikih odstopanj in kot sem že
ugotavljala, menim, da je to posledica reforme trga dela.
V šestem poglavju sem primerjala Slovenijo z izbranimi evropskimi državami s pomočjo
podatkov Eurostata. Kot primere uspešnih držav sem izbrala Nemčijo, Dansko in Poljsko.
Drugo skupino držav sestavljajo Irska, Portugalska in Španija. V populacijo podjetij so
zajeta aktivna podjetja na področjih dejavnosti ''poslovne demografije''. Na ravni EU je iz
razpoložljivih podatkov zaslediti trend naraščanja števila podjetij. Splošna ugotovitev je,
da je dogajanje v vsaki državi članici EU podvrženo lastnemu razvoju dogodkov,
povezanem z njenim gospodarskim razvojem. Slovenija se nahaja med državami, v
katerih narašča število podjetij v celotnem obdobju krize. Število podjetij vsa leta pada na
Irskem, v Španiji, Italiji, na Cipru, Madžarskem, Malti in Portugalskem. Kazalec neto rasti
poslovne populacije po letih pokaže, da se v skupini izbranih držav po pričakovanju
najslabše odrežejo Portugalska, Irska in Španija, ki imajo negativno neto rast. Države
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članice EU imajo zelo razgibane krivulje gibanja novonastalih podjetij. Pri primerjavi držav
sem si zato pomagala z izvedenimi kazalci. Podatki o stopnjah rojstev v EU kažejo, da je
imela Slovenija skupaj s Portugalsko, Poljsko, Bolgarijo, Litvo, Latvijo in Veliko Britanijo
najvišje stopnje rojstev. Najnižje stopnje rojstev so bile na Švedskem, Finskem in v Belgiji.
Razmeroma nizko stopnjo ima tudi Nemčija.
Kar se tiče ''smrti'' podjetij na ravni EU, vidimo, da nastane nekaj več podjetij, kot jih
preneha poslovati, vendar pa ti podatki niso ravno primerljivi. Če primerjamo število
''umrlih'' s številom vseh podjetij v EU, se izkaže, da s poslovanjem preneha nekaj manj
kot 10 % vseh podjetij. Podatki za stopnjo smrtnosti so razmeroma skopi. Daleč najvišjo
stopnjo ima Portugalska.
Primerjava Slovenije z Irsko, Portugalsko in Španijo pokaže, da imajo vse tri države v
nasprotju s Slovenijo trend upadanja števila vseh aktivnih podjetij od začetka in še vedno
niso dosegle ravni iz leta 2008. Tudi pri kazalcu novonastalih podjetij Slovenija ne sledi
Irski, Španiji in Portugalski v obdobju pred krizo. Irska, Portugalska in Španija imajo vsa
leta višje stopnje smrtnosti kot stopnje novonastalih podjetij.
Omejitve, ki sem jih srečevala pri svojem delu, izvirajo predvsem iz dejstva, da je
demografija podjetij razmeroma novo področje. Na voljo je obilica podatkov, vendar pa ni
neke teoretične osnove področja. Problematična je tudi uporaba ustrezne terminologije.
Vsaka institucija namreč uporablja drugačne termine. Primerjava podatkov med
institucijami prav tako ni neposredno mogoča. Opazujemo in primerjamo lahko zgolj
trende, ki jih lahko razberemo iz njihovih podatkov. Podatki so zbrani tudi z relativno
velikim zamikom, predvsem za podjetja, ki so prenehala s poslovanjem.
Možnosti za nadaljevanje raziskovanja so raznovrstne. V nalogi so prikazani zgolj osnovni
kazalci demografije podjetij. Povsem novo dimenzijo bi raziskovanje pridobilo, če bi
povezali področje demografije podjetij s področjem zaposlovanja in velikostjo
posameznega podjetja. Tudi Fakulteta za upravo bi lahko temu področju namenila več
pozornosti, saj so njeni diplomanti bodoči javni uslužbenci, ki se pri svojem delu pogosto
srečujejo tudi z omenjeno tematiko. Slovenija se po kazalcih demografije podjetij zelo
razlikuje po posameznih pokrajinah. Zanimivo bi bilo ugotoviti, zakaj. Prav tako bi lahko
ugotavljali, kaj se dogaja s podjetji po posameznih panogah, katere panoge se širijo in
katere usihajo. Predvsem pa bi bilo koristno, da bi oblikovalci različnih strategij začeli
upoštevati tudi to področje.
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Priloga 1:
Šifrant SKD
Šifra
Opis dejavnosti
kategorije
A
KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO
B

RUDARSTVO

C

PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

D

OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO

E

OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI,
SANIRANJE OKOLJA

F

GRADBENIŠTVO

G

TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL

H

PROMET IN SKLADIŠČENJE

I

GOSTINSTVO

J

INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI

K

FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI

L

POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

M

STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI

N

DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI

O

DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE, DEJAVNOST
OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI

P

IZOBRAŽEVANJE

Q

ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO

R

KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI

S

DRUGE DEJAVNOSTI

T
U

DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM
OSEBJEM, PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO
DEJAVNOST EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES

Vir: SURS (2016)
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Priloga 2:
Šifrant SKIS
Šifra
Deskriptor
kategorije
S.1
Gospodarstvo Slovenije
S.11

Nefinančne družbe

S.12

Finančne družbe

S.13

Država

S.14

Gospodinjstva

S.15

Nepridobitne institucije

S.2

Tujina

S.21

Države članice ter institucije in organi Evropske
unije
Države nečlanice in mednarodne organizacije

S.22

Vir: SURS (2016)
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Priloga 3:
Podjetniški kazalci EIP

Podjetniška uspešnost
Podjetja

Zaposlenost

Prihodki

1. stopnja rojstev – 7. stopnje hitrorastočih 13.
hitrorastoča
podjetja, ki zaposlujejo podjetij po zaposlenosti podjetja po prihodkih
2. stopnja smrti – 8. gazele – stopnja po 14. gazele – stopnja
podjetja, ki zaposlujejo zaposlenosti
po prihodkih
3. podjetje, ki zaposluje 9. lastništvo Start Up – 15. dodana vrednost
– po velikostnem
- obrat (ang. churn)
stopnje
razredu
prispevek k
4. neto rast podjetij, ki 10. lastništvo podjetij - 16.
produktivnosti
– po
zaposlujejo
stopnja
velikostnem razredu
uspešnost
5. stopnje preživetja za 11. zaposleni v 3 in 5 let 17.
inovacij
–
po
3 in 5 let stara podjetja starih podjetij
velikostnem razredu
6. delež 3 in 5 let starih 12. povprečna velikost 3 18. uspešnost izvoza
– po velikostnem
podjetij
in 5 let starih podjetij
razredu

Vir: Eurostat (2016)
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Priloga 4
Spremenljivke in kazalci demografije podjetij in hitrorastočih podjetij (ang. Business
Demography and High Growth Enterprises)
Spremenljivke
Šifra

Oznaka

11910 Populacija aktivnih podjetij v t
11920 Število rojstev podjetij v t
11930 Število smrti podjetij v t
11941 Število podjetij novorojenih v t-1, ki so preživela do t
11942 Število podjetij novorojenih v t-2, ki so preživela do t
11943 Število podjetij novorojenih v t-3, ki so preživela do t
11944 Število podjetij novorojenih v t-4, ki so preživela do t
11945 Število podjetij novorojenih v t-5, ki so preživela do t
11950 Število hitrorastočih podjetij – merjeno z zaposlenostjo (rast 20% ali več)
11951 Število hitrorastočih podjetij – merjeno s prihodki (rast 20% ali več)
11952 Število gazel – merjeno z zaposlenostjo (rast 20% ali več)
11953 Število gazel – merjeno s prihodki (rast 20% ali več)
11955 Število srednjerastočih podjetij – merjeno z zaposlenostjo (rast med 10 and 20%)
11956 Število srednjerastočih podjetij – merjeno s prihodki (rast med 10 and 20%)
11957 Število mladih srednjerastočih podjetij – merjeno z zaposlenostjo (rast med 10 in
11958 20%)
Število mladih srednjerastočih podjetij – merjeno s prihodki (rast med 10 in 20%)
11960 Število hitrorastočih podjetij – merjeno z zaposlenostjo v t (rast 10% ali več)
16961 Število zaposlenih v populaciji hitrorastočih podjetij – merjeno z zaposlenostjo v t
(rast 10% ali več)
16910 Število oseb, zaposlenih v populaciji aktivnih podjetij v t
16911 Število zaposlenih v populaciji aktivnih podjetij v t
16920 Število oseb, zaposlenih v populaciji novorojenih podjetij v t
16921 Število zaposlenih v populaciji novorojenih podjetij v t
16930 Število oseb, zaposlenih v populaciji podjetij, ki so prenehala poslovati v t
16931 Število zaposlenih v populaciji podjetij, ki so prenehala poslovati v t
16941 Število oseb, zaposlenih v populaciji novorojenih podjetij v t-1 preživelih do t
16942 Število oseb, zaposlenih v populaciji novorojenih podjetij v t-2 preživelih do t
16943 Število oseb, zaposlenih v populaciji novorojenih podjetij v t-3 preživelih do t
16944 Število oseb, zaposlenih v populaciji novorojenih podjetij v t-4 preživelih do t
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Šifra

Oznaka

16945 Število oseb, zaposlenih v populaciji novorojenih podjetij v t-5 preživelih do t
16951 Število oseb, zaposlenih v letu rojstva v populaciji novorojenih podjetij v t-1
preživelih do t
16952 Število oseb, zaposlenih v letu rojstva v populaciji novorojenih podjetij v t-2
preživelih do t
16953 Število oseb, zaposlenih v letu rojstva v populaciji novorojenih podjetij v t-3
preživelih do t
16954 Število oseb, zaposlenih v letu rojstva v populaciji novorojenih podjetij v t-4
preživelih do t
16955 Število oseb, zaposlenih v letu rojstva v populaciji novorojenih podjetij v t-5
preživelih do t

Vir: Eurostat (2016)

Opomba: Polja, ki niso obarvana s sivo barvo, se zbirajo na prostovoljni osnovi.

Izvedeni kazalci
Šifra

Oznaka

97010

Neto rast poslovne populacije

%

11910(t) / 11910(t-1) * 100
– 100

97015

Poslovni obrat (ang. churn): stopnja rojstev +
stopnja smrti

%

[11920(t) + 11930(t)]
11910(t) * 100
11920 (t) / 11910 (t) *100

Enota

97020

Stopnja rojstev: število rojstev podjetij v
referenčnem obdobju (t) deljeno s številom
aktivnih podjetij v t

%

97021

Proportion of enterprise births
reference period (t) by size class

%

97030

Stopnja smrtnosti: število podjetij, ki so
prenehala s poslovanjem, v referenčnem
obdobju (t) deljeno s številom aktivnih podjetij
vt

in

the
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%

Enačba

/

[11920(t) klasifikacija po
številu zaposlenih / [11920
(t) Total] *100

11930 (t) / 11910 (t) * 100

Šifra

Oznaka

97031

Delež podjetij, ki so prenehala s poslovanjem,
v referenčnem obdobju (t) po velikosti

%

97041

Stopnja preživetja 1: število podjetij v
referenčnem obdobju (t) novorojenih v t-1, ki
so preživela do t, deljeno s številom
novorojenih podjetij v t-1

%

11941 (t) / 11920 (t-1) * 100

%

11942 (t) / 11920 (t-2) * 100

%

11943 (t) / 11920 (t-3) * 100

%

11944 (t) / 11920 (t-4) * 100

%

11945 (t) / 11920 (t-5) * 100

97042

97043

97044

97045

Enota

Stopnja preživetja 2: število podjetij v
referenčnem obdobju (t) novorojenih v t-2, ki
so preživela do t, deljeno s številom
novorojenih podjetij v t-2
Stopnja preživetja 3: število podjetij v
referenčnem obdobju (t) novorojenih v t-3, ki
so preživela do t, deljeno s številom
novorojenih podjetij v t-3
Stopnja preživetja 4: število podjetij v
referenčnem obdobju (t) novorojenih v t-4, ki
so preživela do t, deljeno s številom
novorojenih podjetij v t-4
Stopnja preživetja 5: število podjetij v
referenčnem obdobju (t) novorojenih v t-5, ki
so preživela do t, deljeno s številom
novorojenih podjetij v t-5

Enačba
[11930 (t) klasifikacija po
številu zaposlenih] / [11930
(t) Total] * 100

97051

Delež 1 leto starih podjetij v poslovni
populaciji

%

11941 (t) / 11910 (t) * 100

97052

Delež 2 leti starih podjetij v poslovni populaciji

%

11942 (t) / 11910 (t) * 100

97053

Delež 3 leta starih podjetij v poslovni
populaciji

%

11943 (t) / 11910 (t) * 100

97054

Delež 4 leta starih podjetij v poslovni
populaciji

%

11944 (t) / 11910 (t) * 100

97055

Delež 5 let starih podjetij v poslovni populaciji

%

11945 (t) / 11910 (t) * 100

97120

97121

Delež zaposlenosti pri novorojenih podjetjih:
število zaposenih v referenčnem obdobju (t)
med novorojenimi podjetji v t deljeno s
številom oseb, zaposlenih v t med vsemi
aktivnimi podjetji v t
Povprečna velikost novorojenih podjetij:
število oseb, zaposlenih v referenčem
obdobju (t) med novorojenimi podjetji v t
deljeno s številom novorojenih podjetij v t
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16920 (t) / 16910 (t) * 100
%

16920 (t) / 11920 (t)
Število

Šifra

Oznaka

97122

Stopnja plačanih zaposlenih v novih podjetjih:
število zaposlenih v referenčenm obdobju (t)
med novorojenimi podjetji v t deljeno s
številom oseb, zaposlenih v t med
novorojenimi podjetji v t

%

97130

Delež zaposlenih v podjetjih, ki so prenehala
s poslovanjem: število oseb, zaposlenih v
referenčnem obdobju (t) med podjetji, ki so
prenehala s poslovanjem, deljeno s številom
oseb zaposlenih v t med vsemi aktivnimi
podjetji v t

%

97131

Povprečna zaposlenost v podjetjih, ki so
prenehala s poslovanjem: število oseb
zaposlenih v referenčnem obdobju (t) v
podjetjih, ki so prenehala s poslovanjem, v t
deljeno s številom podjetij, ki so prenehala s
poslovanjem, v t

Število

97141

97142

97143

97144

Enota

Stopnja rasti zaposlenosti 1 leto starih
podjetij:
število
oseb
zaposlenih
v
referenčnem obdobju (t) med novorojenimi
podjetji v t-1, ki so preživela do t, deljeno s
številom oseb zaposlenih v t-1 z istimi
podjetji, izraženo kot odstotkovna stopnja
rasti
Stopnja rasti zaposlenosti 2 leti starih podjetij:
število oseb zaposlenih v referenčnem
obdobju (t) med novorojenimi podjetji v t-2, ki
so preživela do t, deljeno s številom oseb
zaposlenih v t-2 z istimi podjetji, izraženo kot
odstotkovna stopnja rasti
Stopnja rasti zaposlenosti 3 leta starih
podjetij:
število
oseb
zaposlenih
v
referenčnem obdobju (t) med novorojenimi
podjetji v t-3, ki so preživela do t, deljeno s
številom oseb zaposlenih v t-3 z istimi
podjetji, izraženo kot odstotkovna stopnja
rasti
Stopnja rasti zaposlenosti 4 leta starih
podjetij:
število
oseb
zaposlenih
v
referenčnem obdobju (t) med novorojenimi
podjetji v t-4, ki so preživela do t, deljeno s
številom oseb zaposlenih v t-4 z istimi
podjetji, izraženo kot odstotkovna stopnja
rasti
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Enačba

16921 (t) / 16920 (t) * 100

16930 (t) / 16910 (t) * 100

16930 (t) / 11930 (t)

%

16941 (t) / 16951 (t) * 100 100

%

16942 (t) / 16952 (t) * 100 –
100

%

16943 (t) / 16953 (t) * 100 –
100

%

16944 (t) / 16954 (t) * 100 –
100

Šifra

Oznaka

97145

Stopnja rasti zaposlenosti 5 let starih podjetij:
število oseb zaposlenih v referenčnem
obdobju (t) med novorojenimi podjetji v t-5, ki
so preživela do t, deljeno s številom oseb
zaposlenih v t-5 z istimi podjetji, izraženo kot
odstotkovna stopnja rasti

%

16945 (t) / 16955 (t) * 100 –
100

97151

Delež zaposlenosti 1 leto starih podjetij

%

16941 (t) / 16910 (t) * 100

97152

Delež zaposlenosti 2 leti starih podjetij

%

16942 (t) / 16910 (t) * 100

97153

Delež zaposlenosti 3 leta starih podjetij

%

16943 (t) / 16910 (t) * 100

97154

Delež zaposlenosti 4 leta starih podjetij

%

16944 (t) / 16910 (t) * 100

97155

Delež zaposlenosti 5 let starih podjetij

%

16945 (t) / 16910 (t) * 100

97161

97162

97163

97164

97165

Enota

Povprečna velikost 1 leto starih podjetij:
število oseb zaposlenih v referenčnem
obdobju (t) med novorojenimi podjetji v t-1, ki
so preživela do t, deljeno s številom podjetij v
t novorojenih v t-1 in so preživela do t
Povprečna velikost 2 leti starih podjetij:
število oseb zaposlenih v referenčnem
obdobju (t) med novorojenimi podjetji v t-2, ki
so preživela do t, deljeno s številom podjetij v
t novorojenih v t-2 in so preživela do t
Povprečna velikost 3 leta starih podjetij:
število oseb zaposlenih v referenčnem
obdobju (t) med novorojenimi podjetji v t-3, ki
so preživela do t, deljeno s številom podjetij v
t novorojenih v t-3 in so preživela do t
Povprečna velikost 4 leta starih podjetij:
število oseb zaposlenih v referenčnem
obdobju (t) med novorojenimi podjetji v t-4, ki
so preživela do t, deljeno s številom podjetij v
t novorojenih v t-4 in so preživela do t
Povprečna velikost 5 let starih podjetij: število
oseb zaposlenih v referenčnem obdobju (t)
med novorojenimi podjetji v t-5, ki so
preživela do t, deljeno s številom podjetij v t
novorojenih v t-5 in so preživela do t
1

Enačba

Število

16941 (t) / 11941 (t)

Število

16942 (t) / 11942 (t)

Število

16943 (t) / 11943 (t)

Število

16944 (t) / 11944 (t)

Število

16945 (t) / 11945 (t)

97450

Delež* hitrorastočih podjetij – merjeno z
zaposlenostjo

%

11950 (t) / 11910 (t) * 100

97451

Delež* hitrorastočih podjetij – merjeno s
prihodki

%

11951 (t) / 11910 (t) * 100

*Delež je izračunan znotraj istega razreda po številu zaposlenih.
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Oznaka

97452

Delež* “gazel” – merjeno z zaposlenostjo

%

11952 (t) / 11910 (t) * 100

97453

Delež* “gazel” – merjeno s prihodki

%

11953 (t) / 11910 (t) * 100

97455

Delež* srednjerastočih podjetij v populaciji
aktivnih podjetij merjeno z zaposlenostjo

%

11955 (t) / 11910 (t) * 100

97456

Delež* srednjerastočih podjetij v populaciji
aktivnih podjetij merjeno s prihodki

%

11956 (t) / 11910 (t) * 100

%

11957 (t) / 11910 (t) * 100

11958 (t) / 11910 (t) * 100

97457

Enota

Delež* mladih srednjerastočih podjetij v
populaciji aktivnih podjetij merjeno z
zaposlenostjo

Enačba

97458

Delež* mladih srednjerastočih podjetij v
populaciji aktivnih podjetij merjeno s prihodki

%

97241

Število novorojenih podjetij v letu (n), ki so
preživela do n+1

Število

11941(n+1)

97242

Število novorojenih podjetij v letu (n), ki so
preživela do n+2

Število

11942(n+2)

97243

Število novorojenih podjetij v letu (n), ki so
preživela do n+3

Število

11943(n+3)

97244

Število novorojenih podjetij v letu (n), ki so
preživela do n+4

Število

11944(n+4)

97245

Število novorojenih podjetij v letu (n), ki so
preživela do n+5

Število

11945(n+5)

97251

Stopnja preživetja kohorte 1: število
novorojenih podjetij v letu (n), ki so preživela
do (n+1) deljeno s številom vseh rojstev
podjetij v (n)

%

11941(n+1)/11920(n)*100

97252

Stopnja preživetja kohorte 2: število
novorojenih podjetij v letu (n), ki so preživela
do (n+2) deljeno s številom vseh rojstev
podjetij v (n)

%

11942(n+2)/11920(n)*100

97253

Stopnja preživetja kohorte 3: število
novorojenih podjetij v letu (n), ki so preživela
do (n+3) deljeno s številom vseh rojstev
podjetij v (n)

%

11943(n+3)/11920(n)*100

97254

Stopnja preživetja kohorte 4: število
novorojenih podjetij v letu (n), ki so preživela
do (n+4) deljeno s številom vseh rojstev
podjetij v (n)

%

11944(n+4)/11920(n)*100

97255

Stopnja preživetja kohorte 5: število
novorojenih podjetij v letu (n), ki so preživela
do (n+) deljeno s številom vseh rojstev
podjetij v (n)

%

11945(n+5)/11920(n)*100
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97341

97342

97343

97344

97345

97351

97352

97353

97354

97355

97361

97362

Oznaka
Število oseb, zaposlenih v letu preživetja med
novorojenimi podjetji v (n), ki so preživela do
n+1
Število oseb, zaposlenih v letu preživetja med
novorojenimi podjetji v (n), ki so preživela do
n+2
Število oseb, zaposlenih v letu preživetja med
novorojenimi podjetji v (n), ki so preživela do
n+3
Število oseb, zaposlenih v letu preživetja med
novorojenimi podjetji v (n), ki so preživela do
n+4
Število oseb, zaposlenih v letu preživetja med
novorojenimi podjetji v (n), ki so preživela do
n+5
Število oseb, zaposlenih v letu rojstva v
populaciji novorojenih podjetij v (n), ki so
preživela do n+1
Število oseb, zaposlenih v letu rojstva v
populaciji novorojenih podjetij v (n), ki so
preživela do n+2
Število oseb, zaposlenih v letu rojstva v
populaciji novorojenih podjetij v (n), ki so
preživela do n+3
Število oseb, zaposlenih v letu rojstva v
populaciji novorojenih podjetij v (n), ki so
preživela do n+4
Število oseb, zaposlenih v letu rojstva v
populaciji novorojenih podjetij v (n), ki so
preživela do n+5
Stopnja rasti zaposlenosti pri 1 leto starih
podjetjih: število oseb zaposlenih v letu (n+1)
med novorojenimi podjetji v (n), ki so
preživela do n+1, deljeno s številom oseb
zaposlenih v (n) v istih podjetjih
Stopnja rasti zaposlenosti pri 2 leti starih
podjetjih: število oseb zaposlenih v letu (n+2)
med novorojenimi podjetji v (n), ki so
preživela do n+2, deljeno s številom oseb
zaposlenih v (n) v istih podjetjih
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Enota

Enačba

Število

16941(n+1)

Število

16942(n+2)

Število

16943(n+3)

Število

16944(n+4)

Število

16945(n+5)

Število

16951(n+1)

Število

16952(n+2)

Število

16953(n+3)

Število

16954(n+4)

Število

16955(n+5)

%

16941 (n+1) / 16951 (n+1) *
100 – 100

%

16942 (n+2) / 16952 (n+2) *
100 – 100

Šifra

97363

97364

97365

Oznaka

Enota

Stopnja rasti zaposlenosti pri 3 leta starih
podjetjih: število oseb zaposlenih v letu (n+3)
med novorojenimi podjetji v (n), ki so
preživela do n+3, deljeno s številom oseb
zaposlenih v (n) v istih podjetjih
Stopnja rasti zaposlenosti pri 4 leta starih
podjetjih: število oseb zaposlenih v letu (n+4)
med novorojenimi podjetji v (n), ki so
preživela do n+4, deljeno s številom oseb
zaposlenih v (n) v istih podjetjih
Stopnja rasti zaposlenosti pri 5 let starih
podjetjih: število oseb zaposlenih v letu (n+5)
med novorojenimi podjetji v (n), ki so
preživela do n+5, deljeno s številom oseb
zaposlenih v (n) v istih podjetjih

Vir: Eurostat (2016)
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Enačba

%

16943 (n+3) / 16953 (n+3) *
100 – 100

%

16944 (n+4) / 16954 (n+4) *
100 – 100

%

16945 (n+5) / 16955 (n+5) *
100 – 100

