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POVZETEK  

Opravljena raziskava ugotavlja vpliv dinamike velikih podjetij v panogi lesarstva na 

dinamiko malih podjetij in delež sive ekonomije v panogi. V kvantitativni raziskavi 

uporabljeni podatki temeljijo na izbranem vzorcu malih podjetij v panogi lesarstva v 

Sloveniji. Raziskava je ob pomoči izbranih analitičnih metod pokazala sorazmerno 

majhen vpliv dinamike in velikostne strukture velikih podjetij na dinamiko malih 

podjetij v panogi lesarstva. Pomemben vpliv pa izkazuje dinamika velikih podjetij v 

panogi lesarstva na delež sive ekonomije v panogi. Na osnovi rezultatov opravljene 

raziskave so predlagane nekatere rešitve problemov. Predlagane rešitve temeljijo na 

ureditvi državnega regulatornega sistema na način, ki ne bo omejeval formalnega 

sektorja, ter na pozitivnih zgledih države, ki bodo spodbujali gospodarno ravnanje. 

Nadalje omogočanje enostavnejše pridobitve potrebnega finančnega kapitala za mala 

podjetja ob sprejemljivih jamstvih in stroških financiranja ter uvedbi dodatne 

neformalne oblike izobraževanja, ki bi temeljila na pridobivanju temeljnih poslovnih 

znanj. 

Ključne besede: obnašanje podjetij, podjetništvo, konkurenca, siva ekonomija, 

uspešnost poslovanja, panoga lesarstva, Slovenija, mednarodne primerjave. 

SUMMARY  

The paper analyses the impact of the dynamics in large enterprises in the wood industry 

on the dynamics of small enterprises and the shadow economy in this industry. We use 

unique firm-level survey data for the sample of small enterprises in the wood industry in 

Slovenia. We find relatively a small impact of the dynamics and size structure of large 

enterprises on the dynamics of small enterprises in the wood industry. The important 

impact is found for the dynamics of large enterprises on the shadow economy in the 

wood industry. The empirical results imply implications for the regulatory system to 

provide a proper institutional enabling framework for the formal economy sector, a 

proper financial system for financing at acceptable assurance and costs, and an informal 

education schemes to provide basic business knowledge and good entrepreneurial 

practices. 

Key words: firms behaviour, entrepreneurship, competition, shadow economy, business 

success, wood industry,  Slovenia, international comparisons. 
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1 UVOD 

Opravljena raziskava obravnava ozko znanstveno področje, ki je usmerjeno na 

proučevanje vpliva in posledic dinamike spreminjanja števila in velikostne strukture 

velikih podjetij v panogi lesarstva v Sloveniji na dinamiko nastajanja in umiranja malih 

podjetij v panogi, na delež sive ekonomije in na ekonomske kazalce uspešnosti 

poslovanja podjetij v panogi lesarstva. Dosedanja razpoložljiva literatura in viri s tega 

področja obravnavajo pretežno dejavnike nastajanja in umiranja malih podjetij v panogi 

lesarstva in v predelovalnih dejavnostih v Sloveniji, medtem ko večina razpoložljive 

literature obravnava to področje predvsem za zahodna gospodarstva.  

Namen raziskave je proučiti vplive spreminjanja števila in pomena velikih podjetij 

v panogi lesarstva na dinamiko nastajanja in umiranja malih podjetij ter na delež sive 

ekonomije v panogi lesarstva v Sloveniji. 

V zadnjem obdobju se zaradi slabih gospodarskih rezultatov, ki jih dosega panoga 

lesarstva, spreminja število velikih podjetij v panogi, hkrati s tem pa se zmanjšuje tudi 

število zaposlenih v tem sektorju gospodarstva. Dodana vrednost na zaposlenega v 

celotni panogi lesarstva v Sloveniji je v letu 2007 v povprečju dosegla le dobrih 67 % 

dodane vrednosti na zaposlenega v predelovalnih dejavnostih in le slabih 64 % dodane 

vrednosti na zaposlenega v celotnem gospodarstvu (GZS 2007). Kot posledica 

spreminjanja števila in velikostne strukture velikih podjetij v panogi lesarstva se 

pojavlja presežek delovne sile, ki hkrati s tržnimi nišami, ki nastanejo kot posledica 

spreminjanja števila in velikostne strukture velikih podjetij, vpliva na dinamiko vstopov 

novih malih podjetij. Na drugi strani množica malih podjetij na različne načine 

poslovno sodeluje z velikimi podjetji v panogi lesarstva, ki so pogosto večinski ali 

nemalokrat celo edini poslovni partner takšnim malim podjetjem. V takšnih primerih 

izstopi tovrstnih velikih podjetij v panogi lesarstva vplivajo na dinamiko izstopov malih 

podjetij in na njihovo morebitno preusmeritev v sivo ekonomijo. 

Siva ekonomija kot neločljivi del vsakega gospodarstva ustvari znaten del bruto 

družbenega proizvoda. Delež sive ekonomije v Sloveniji naj bi po rezultatih opravljene 

raziskave (Nastav 2009) znašal približno 17 % v celotnem gospodarstvu in povprečno 

20 % v predelovalnem sektorju gospodarstva. Del presežne delovne sile, ki se pojavlja 

kot posledica dinamike vstopov in izstopov ter spreminjanja velikostne strukture velikih 

podjetij v panogi lesarstva, se deloma zaradi nezmožnosti zaposlitve deloma pa zaradi 

pričakovanja boljšega zaslužka odloči za sivo ekonomijo, kar vpliva na dinamiko 

vstopov in izstopov malih podjetij v panogi. Siva ekonomija s svojo ponudbo povečuje 

konkurenčne pritiske na trgu ponudbe v panogi lesarstva, kar ima za posledico 

povečano dinamiko izstopov manj učinkovitih malih podjetij v panogi. 

Cilj raziskave je z izbranimi analitičnimi metodami ugotoviti, na kakšen način in v 

kolikšni meri spreminjanje števila in pomena velikih podjetij v panogi lesarstva vpliva 
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na dinamiko nastajanja novih malih podjetij, na morebitne izstope malih podjetij v 

panogi ter na sivo ekonomijo v panogi lesarstva, dobljene empirične rezultate primerjati 

z ugotovitvami v literaturi in podati implikacije za podjetniške odločitve na ravni 

podjetja in za potrebe ekonomske politike. 

Doktorsko delo v prvem delu temelji na ekonomskih teoretičnih spoznanjih in 

empiričnih analizah o obnašanju podjetij ter dejavnikih, ki vplivajo na nastajanje in 

umiranje podjetij ter na sivo ekonomijo (npr.: Antončič 2002; Hudson 1986; Dunne et 

al. 1988; Develaar 1991; Machin 1993; Storey 1994; Geroski 1997; Audretsch 2006; 

Smith et al. 2007; Kraus and Schwarz 2007; Bojnec in Xavier 2004a, 2005, 2007). Del 

raziskave, ki proučuje vplive in povezanosti s sivo ekonomijo, pa temelji na avtorjih, ki 

obravnavajo področje sive ekonomije v svetu in v Sloveniji (npr. Hansson 1982; Glas 

1991; Kukar 1995; Ott 1998; Feige 1999; Fleming 2000; Smith 1994, 2002; Flajs in 

Vajda 2004; Shende 2007; Schneider 2005, 2009; Nastav in Bojnec 2007, 2009). V 

drugem, empiričnem delu naloge so obdelani rezultati opravljene raziskave, kjer je kot 

vir uporabljen vzorec malih in velikih slovenskih podjetij, ki delujejo v panogi lesarstva 

v Sloveniji. Rezultati raziskave naj bi pokazali, v kolikšni meri in na kakšen način 

spreminjanje števila in pomena velikih podjetij v panogi lesarstva vpliva na dinamiko 

nastajanja in umiranja novih malih podjetij in na spreminjanje deleža sive ekonomije. 

Na koncu podajamo sklepne ugotovitve in nekatere predloge. 
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2 OBNAŠANJE PODJETIJ: OD PODJETNIŠTVA DO KORPORACIJE  

2.1 Obnašanje podjetij 

Podjetje kot ekonomska oblika je ustanovljeno z namenom združevanja in 

usklajevanja delovanja posameznikov, ki se povezujejo v funkcionalno organizacijo z 

namenom učinkovitejšega delovanja. Učinkovitejše delovanje posamezne ekonomske 

organizacije se kaže v boljših rezultatih v primerjavi z drugimi ekonomskimi 

organizacijami. Na učinkovitost tovrstne ekonomske organizacije lahko gledamo z 

normativnega in s pozitivnega vidika. Normativni vidik poudarja lastnosti organizacije, 

ki temelji na čim nižjih transakcijskih stroških, čemur ustreza oblika neoklasične 

konkurence, ki ne izpostavlja organizacije in potrebe po notranjem usklajevanju 

posameznikov. Učinkovitost organizacije s pozitivnega vidika pa temelji na njenem 

delovanju v realnosti, pri čemer je pomembno, kdaj so posamezne zamisli smiselne in 

katerim interesom ustrezajo (Prašnikar 2000, 7). Organizacija, ki je normativno 

neučinkovita, je s pozitivnega stališča lahko učinkovita, če za uresničitev njenih ciljev 

ni učinkovitejše oblike. Če je temeljna naloga podjetij delovanje v dobro zaposlenih in 

posredno v dobro družbene skupnosti, potem so ta podjetja v danih okoliščinah 

pozitivno učinkovita glede na zastavljene cilje. V načelu pa je cilj ekonomskih 

organizacij, ustanovljenih z namenom učinkovitejšega delovanja, ustvarjanje nove 

vrednosti, ki maksimira korist tako z normativnega kot s pozitivnega vidika. Podjetje ni 

zgolj organizacija, ki pretvarja produkcijske dejavnike s ciljem maksimiranja dobička, 

temveč je dolgoročno delujoča organizacijska tvorba, ki upravlja in usklajuje aktivnosti 

sodelujočih udeležencev (Putterman in Kroszner 1997, 11). Podjetje vedno znova 

odkriva cenovna razmerja na trgu in mora temu primerno ustrezno razporejati 

produkcijske dejavnike (Coase 1960).  

Sodobna podjetja se ne glede na to, ali delujejo v proizvodnji ali v storitvah, vse 

bolj osredotočajo na procese, ki jih bolje obvladajo, ostale pa prepuščajo zunanjemu 

izvajanju. V katerem delu verige vrednosti je podjetje najuspešnejše, je odvisno od 

njegovih konkurenčnih prednosti, ki jih gradi na osnovi svojih sposobnosti (Prašnikar in 

Cirman 2007, 9–10). Vplivi svetovne globalizacije se kažejo v nižjih stopnjah dobičkov 

in izboljšanju učinkovitosti razporejanja virov. Pridobivanje kupcev v lokalnem okolju 

na osnovi prostorske bližine je vse manj zanesljiv vir prodaje podjetij. Podjetja morajo 

vse bolj konkurirati na osnovi kakovosti proizvodov in storitev in vse manj na osnovi 

geografske bližine (Čater et al. 2007, 25). Konkurenčnost je namreč sposobnost 

podjetja, da ustvarja bogastvo hitreje kot konkurenti v svetovnem merilu, oziroma 

sposobnost, da povečuje produktivnost po stopnji, ki je višja od stopnje, ki so jo 

sposobni doseči njegovi konkurenti in s tem vpliva na ekonomsko rast (Petrin 2004).  

Slovenija kot majhna odprta ekonomija, velja za eno od uspešnejših tranzicijskih 

ekonomij. Izkušnje, pogojene z ugodno geografsko lego in nekaterimi zgodovinskimi 
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značilnostmi znotraj držav zahodne Evrope, so ji omogočile dokaj hitro okrevanje po 

tranzicijskem kolapsu z intenzivno preusmeritvijo na stabilnejše trge zahodne Evrope 

(Wyzan 1999, Bojnec 2000). Raziskava dinamike slovenskih podjetij kaže, da se znotraj 

splošnih razvojnih vzorcev število proizvodnih podjetij povečuje, medtem ko se zaradi 

izgube delovne sile zmanjšuje število zaposlenih in povprečna velikost podjetij v 

predelovalnem sektorju gospodarstva. Opazne so precejšne razlike med panogami, 

predvsem je zanemarljiv delež panog znotraj sektorja predelovalnih dejavnosti, ki 

odpirajo nova delovna mesta. Večina proizvodnih panog znotraj predelovalnega sektorja 

gospodarstva zmanjšuje število delovnih mest in med te spadajo tudi nekatere 

tradicionalne delovno intenzivne panoge. Vse večji pritisk konkurence na izvoznih 

tržiščih je eden od najpomembnejših razlogov za povečano dinamiko vstopov in 

izstopov podjetij ter za zmanjševanje njihove povprečne velikosti (Bojnec in Xavier 

2005, 1103–1127).  

2.2 Vloga podjetnika in podjetništva 

2.2.1 Vloga podjetnika  

Podjetnik zaznava potrebe in je sposoben izkoristi donosne priložnosti, s čimer 

pospešuje razvoj gospodarstva in družbe. Vsak podjetniški podvig je povezan s 

posameznikom, njegovimi sposobnostmi in znanji. Podjetnikova sposobnost zbuditi 

zanimanje o tem, da je nekaj mogoče uresničiti, je osnova uspešnega podjetništva, ki 

vpliva na rast podjetja in posledično na rast celotnega gospodarstva (Stevenson 1993). 

Rezultati raziskave (Mueller 2006) kažejo, da regije z večjo dinamiko nastajanja novih 

podjetij izkazujejo višjo stopnjo ekonomske rasti kot regije, v katerih je ta dinamika 

počasnejša. Domnevo, da podjetniki s podjetniškimi izzivi, namesto ukvarjanja z manj 

inovativnimi dejavnostmi, vplivajo na večjo stopnjo ekonomske rasti gospodarstva, 

potrjujejo številni avtorji (Schumpeter 1934; Baumol et al. 1988; Fritsch in Mueller 

2004; Audretsch et al. 2006).  

Podjetniki kot nosilci podjemov, ki temeljijo na znanju in sposobnosti 

prepoznavanja podjetniških priložnosti, vplivajo na ustanavljanje in rast podjetij in s 

tem spodbujajo ekonomsko rast. Ugotovitve raziskav (Audretsch in Keilbach 2004; Acs 

et al. 2005; Mueller 2006) potrjujejo pozitivno povezanost med podjetnikovo 

aktivnostjo in ekonomsko rastjo. Raziskava, ki sta jo opravila Carre in Thurik (1999) na 

vzorcu nekaterih evropskih držav, je pokazala pozitivne učinke podjetniškega delovanja 

na rast produktivnosti in na s tem povezano višjo stopnjo gospodarske rasti. Thurik 

(1996) na podlagi raziskave, opravljene na vzorcu šestnajstih evropskih držav, 

ugotavlja, da ima presežek rasti malih podjetij pozitivne učinke na rast bruto 

družbenega proizvoda. 
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2.2.2 Vloga podjetništva 

V prvih treh kvartalih prejšnjega stoletja je med strokovnjaki prevladovalo mnenje, 

da je rast podjetij odvisna predvsem od proizvodnje, distribucije, managementa ter R&R 

(Chandler 1990). Poleg tega je prevladovalo mnenje, da rast ob relativno nizki stopnji 

ekonomskega razvoja skupaj z visoko cenovno elastičnostjo spodbuja cenovno 

konkurenco, kar dodatno vpliva na visoko stopnjo produkcije. Statistični podatki so 

kazali v smeri povečevanja vpliva in vloge velikih podjetij v ekonomskem razvoju skozi 

proučevano obdobje (Caves 1982, Brock in Evans 1989, Teece 1993). Takšen pogled je 

prevladoval v večini držav OECD (Audretsch et al. 2002). Upoštevanje vpliva 

podjetništva in malih podjetij na gospodarski razvoj je bilo obravnavano zgolj kot 

modna muha. V tem obdobju je veljalo, da sta podjetništvo in malo gospodarstvo 

pomembna zgolj v socialnem in političnem smislu, nikakor pa ne moreta biti osnova 

ekonomske učinkovitosti (Audretsch in Thurik 2000).  

Podjetništvo in mala podjetja sta medsebojno povezana pojma. Po eni strani je 

podjetniška aktivnost opredeljena kot prepoznavanje priložnosti, ki je prisotno tako v 

malih kot velikih podjetjih in tudi izven poslovnega sveta (Stevenson in Gumpert 1991; 

Low 2001; Davidsson 2004). Po drugi strani pa je malo podjetništvo lahko tako gonilo 

Schumpetrovega podjetnika, ki z inovativnostjo ruši tržno ravnovesje, kot za podjetnika 

življenjskega sloga, katerega temelj podjetništva je preživetje (Wennekers in Thurik 

1999). Skozi prvo dekado prejšnjega stoletja so bila mala podjetja tako gonilo 

podjetništva kot vir zaposlovanja in prihodkov. To je bilo obdobje, v katerem je 

Schumpeter (1934) napisal teorijo ekonomskega razvoja, v kateri je postavil podjetnika 

v središče ekonomskega razvoja. V njej opisuje proces kreativne destrukcije, s katero 

inovativni podjetnik z invencijami spodbuja konkurenčno tekmo, v kateri obstoječa 

tehnologija in proizvodi postajajo zastareli in neuporabni. V obdobju med obema 

vojnama je bila vloga malega podjetništva še vedno obravnavana predvsem v socialnem 

in političnem smislu. V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko velika 

podjetja še niso dosegla vrhunca, je bilo malo podjetništvo glavni vir zaposlovanja in 

zato temelj socialne in politične stabilnosti (Thurik in Wennekers 2004). Teoretiki 

takratnega obdobja (Chandler 1977, 1990; Galbraith 1956; Schumpeter 1942) so bili 

prepričani, da je gospodarski razvoj prihodnosti v rokah velikih podjetij, mala podjetja 

pa bodo propadla kot žrtev lastne neučinkovitosti. Politika Združenih držav Amerike je 

bila v tem obdobju razdeljena in je po eni strani dopuščala umiranja malega 

gospodarstva kot ekonomskega temelja gospodarske rasti, po drugi strani pa ohranjala 

videz pomembnosti malega gospodarstva v političnem in socialnem smislu. Ta politika 

je bila v skladu s Schumpetrovo teorijo (Schumpeter 1942), ki je temeljila na inovacijski 

aktivnosti velikih podjetij. Prve spremembe v razmišljanju se pojavijo v sedemdesetih 

letih prejšnjega stoletja, ko rezultati raziskav v delu ameriškega in evropskega 
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gospodarstva (Blau 1987; Loveman in Sengenberger 1991; Acs in Audertsch 1993) 

pokažejo intenzivno rast sektorja drobnega gospodarstva. Temeljni ugotovitvi raziskav 

sta bili, da se malo podjetništvo povečuje z različno dinamiko rasti glede na opazovane 

države in da je rast opazna predvsem v zadnjem kvartalu prejšnjega stoletja. Razloge za 

gospodarsko rast v povezavi z malim podjetništvom je iskati predvsem v povečevanju 

števila malih podjetij in v s tem povezani večji konkurenci, kar vpliva na pospešeno 

dinamiko izstopov manj učinkovitih podjetij, ki jih nadomestijo nova, učinkovitejša 

mala podjetja (Jacobs 1969; Porter 1990; Bojnec in Xavier 2004, 2007). 

Mednarodne primerjave med države z najvišjimi stopnjami gospodarske rasti že 

desetletja uvrščajo države z jasno izdelano podjetniško vizijo in strategijo, ki z 

nenehnim izboljševanjem pogojev za razvoj podjetništva in konkurenčnosti ustvarjajo 

podjetništvu prijazno klimo, ter finančno in davčno stimulativno okolje za nastajanje in 

rast podjetij (Pšeničny 2004). Obnašanje držav je vse bolj podjetniško usmerjeno, saj so 

prisiljene konkurirati v pogojih, ki jih ustvarjajo tako za domača in tuja podjetja kot za 

domačo in tujo delovno silo. Fleksibilnost in sposobnost prilagajanja razmeram v svetu 

je ključna za konkurenčen nastop na globalnem trgu in za s tem povezano pričakovano 

gospodarsko rastjo. Podjetništvo v zadnjih desetletjih pridobiva vse večji pomen tako v 

svetovnem kot evropskem merilu in kaže, da bo še pomembnejši dejavnik vpliva na 

gospodarsko rast v naslednjih desetletjih. Pričakovati je, da bodo gospodarsko rast v 

naslednjih letih zagotavljali predvsem podjetniki, ki so ali bodo prepoznali podjetniške 

priložnosti, za razliko od velikih podjetij, kjer se interes kapitala omejuje izključno na 

dobiček (Pšeničny 2005). 

2.3 Podjetništvo znotraj ekonomske znanosti 

Podjetništvo je eden najpomembnejših dejavnikov gospodarskega razvoja, ki 

povečuje konkurenco in sili k stalnemu izboljševanju proizvodov in storitev, s čimer 

vpliva na povečevanje blaginje prebivalstva. Pospešuje tehnološki napredek in ustvarja 

nova delovna mesta. Podjetništvo vključuje ustvarjanje in razdelitev nove vrednosti ter 

koristi posameznikom, skupinam in družbi (Timmons 1989). Podjetništvo je ustvarjanje 

in uvajanje novosti, za kar podjetniki namenjajo svoj čas in prizadevanja ter pri tem 

prevzemajo finančna, psihična in družbena tveganja. V primeru uspeha pa za njihovo 

prizadevanje prejmejo nagrado v obliki denarja, osebnega zadovoljstva in neodvisnosti 

(Antončič et al. 2002, 29). Podjetništvo najpogosteje razumemo kot tiste aktivnosti 

posameznikov, ki jih izvajajo z namenom zadovoljevanja tržnih potreb, kar jim ob 

osebnem prevzemanju tveganja omogoča doseči čim ugodnejši finančni rezultat. 

Podjetnik pa je oseba, ki izvaja navedene aktivnosti (Rebernik 1996, 1). Podjetnik je 

posameznik, ki je sposoben pridobiti in organizirati vse potrebne proizvodne vire, kot so 

zemlja, delo in kapital, ki so potrebni za proizvodnjo novega ali izboljšanega proizvoda 

ali storitve. Pri tem podjetnik prevzema osebno tveganje za uspeh ali neuspeh z 



Obnašanje podjetij: od podjetništva do korporacije  

7 

namenom doseči čim boljši finančni rezultat (Vesper 1980, 2). Podjetništvo je proces 

ustvarjanja bogastva z namenom njegovega povečevanja. Posamezniki, ki so 

pripravljeni prevzeti tveganja, povezana z lastniškim kapitalom, in dajo vrednost 

izdelku ali storitvi, ustvarjajo bogastvo. Podjetnik dodaja vrednost proizvodom in 

storitvam v smislu edinstvenosti ali izboljšav s prejemanjem in najdbo potrebnih virov 

in veščin (Ronstadt 1984, 28).  

Kratek pregled podjetništva in podjetnika z vidika spoznanj nekaterih vplivnih 

ekonomskih teoretikov, ki so vplivali na razumevanje podjetnika in podjetniškega 

procesa 

Joseph Alois Schumpeter (1883–1950) izhaja iz ravnovesja kot krožnega toka 

ekonomskega življenja. Ekonomski sistem deli v tri razrede: v procese krožnega toka, v 

procese razvoja in v procese, ki ovirajo nemoteno smer razvoja. Znotraj procesa 

krožnega toka poteka ekonomsko življenje predvidljivo, ponudba in povpraševanje sta 

izenačena, zato je podjetnik v njem nepotreben. Z inovacijami, ki jih vnesejo podjetniki 

na obstoječe trge, pa se znotraj krožnega toka pojavi motnja v obliki ustvarjanja novega 

povpraševanja in povečevanja bogastva. Po mnenju Schumpetra so torej inovacije in 

invencije tiste, ki ustvarjajo novo povpraševanje po dobrinah in storitvah, pri čemer je 

inovativen podjetnik glavni povzročitelj tržnega neravnovesja. V procesu kreativne 

destrukcije podjetniki ustvarjajo novo vrednost z uničevanjem obstoječih tržnih struktur, 

kar je bistvo ekonomskega razvoja (Schumpeter 1951, 218). 

Frank Knight (1885–1972) meni, da so podjetniki tisti posamezniki, ki so sposobni 

prevzeti negotovost, ki je ni mogoče zavarovati. Po njegovem mnenju sama sprememba 

ni tisto, kar omogoča ustvarjanje dobičkov, temveč je to negotovost in možnost 

napačnih pričakovanj. Knight kot negotovost šteje okoliščine, v katerih možnim 

bodočim izzivom ni mogoče dodeliti zanesljive verjetnosti. Kadar je bodočim izidom 

mogoče dodeliti določeno stopnjo verjetnosti, je takšne izide mogoče zavarovati z 

zavarovalno premijo, medtem ko resnične negotovosti ni mogoče zavarovati. Ta 

funkcija prevzemanja tveganja, ki ga ni mogoče zavarovati z zavarovalno premijo, pa je 

primarna podjetniška funkcija. Podjetnik je torej tisti, ki nase prevzame odločitev, kaj 

storiti in kako to storiti, medtem ko sama izvedba postane drugotnega pomena (Knight 

1921, 268). Knight je razmejil med tveganjem, ki ga je mogoče zavarovati, in med 

negotovostjo, ki se je ne da zavarovati, ter razvil teorijo dobička, ki je to negotovost 

povezala po eni strani z ekonomskimi spremembami, po drugi strani pa z razlikami v 

podjetniški sposobnosti (Hebert in Link 1982, 69). 

Ludwig von Mises (1881–1973) izhaja iz dejstva, da je vsak sposoben podjetniške 

aktivnosti ter da je podjetniška aktivnost udeležena v vseh dejavnostih človeka. Razlike 

med ljudmi pa se pojavljajo v izvajanju podjetniške aktivnosti, v kateri so nekateri 

posamezniki uspešnejši in jih lahko s sociološkega vidika opredelimo kot podjetniški tip 
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ljudi (Moss 1995, 98). Mises pripisuje podjetnikom osrednjo vlogo znotraj 

ekonomskega sistema, v katerem se ne odločajo zgolj med mejno koristnostjo in 

mejnimi stroški, temveč so predvsem pozorni na podjetniške priložnosti (Barreto 1989, 

17). Mises meni, da je za sodobno hitro spreminjajočo se ekonomijo bistvenega pomena 

prav podjetniška aktivnost, v kateri je potreben podjetnik, ki usklajuje proizvodne vire 

(Shultz 1990, 35). Nosilci sprememb so ljudje in ne tržne sile. Prihodnost oblikuje 

človeška aktivnost, zaradi česar so tudi rezultati te aktivnosti negotovi. Podjetniki so 

kapitalisti, ki vlagajo svoj kapital brez jamstva, da ga bodo dobili povrnjenega (Herbert 

in Link 1982, 92). Mises dokazuje, da ekonomski problemi v družbi ne izhajajo iz 

ravnovesja, temveč iz neznanih priložnosti, zaradi česar je treba spremljati tržni proces 

in se usmeriti na ljudi in njihovo aktivnost (Barreto 1989, 17). 

Israel Kirzner nadaljuje pojmovanje Misesovega podjetnika. Njegova teorija 

temelji na predpostavki, da je podjetnik oseba v funkciji presojevalca in ravnovesnega 

agenta, brez česar ni mogoče razumeti delovanja trga. Vlogo podjetnika povezuje z 

gibanjem od enega ravnovesnega stanja k drugemu, z inovacijami in z dinamičnimi 

spremembami (Kirzner 1973, 27). Kirzner meni, da je v vseh človeških aktivnostih 

prisoten element, ki ga ni moč analizirati z vidika ekonomiziranja, maksimiranja in 

učinkovitosti. Ta tako imenovani podjetniški element v človekovem odločanju je tisti, ki 

zaznava podjetniške priložnosti in cilje, ki jih je smiselno zasledovati (Kirzner 1973, 

35). Kirznerjev podjetnik je sposoben posameznik, ki je sposoben zaznavati priložnosti, 

ki že obstajajo in čakajo, da jih kdo opazi. Posameznikova nenehna pozornost in 

zaznavanje priložnosti z namenom izboljšanja svojega položaja pa je gonilna sila 

tržnega procesa (Barreto 1989, 21). 

Mark Casson opisuje podjetnika kot subjekt, ki se specializira za sprejemanje 

tehtnih odločitev o usklajevanju redkih proizvodnih virov. Podjetnik za razliko od 

ostalih ljudi sprejema premišljene odločitve, ki se nanašajo na usklajevanje redkih 

proizvodnih virov (Casson 1982, 23). Casson opisuje dva pogleda na podjetništvo in 

podjetnika: funkcionalni in indikativni pristop. Z vidika funkcionalnega pristopa 

opredeli določeno podjetniško funkcijo in kdorkoli izvaja to funkcijo, je podjetnik. 

Indikativni pristop pa podjetnika opisuje zelo podrobno z vidika družbenega statusa, 

pravnega položaja, odnosov s partnerji, s pomočjo katerega ga lahko prepoznamo. 

Cassonova teorija temelji na vprašanjih, ki si jih zastavljamo, kadar razmišljamo o 

ekonomski rasti in razvoju. Vprašanja te vrste usmerjajo k dejstvu, da je tudi 

podjetništvo treba razumeti kot redek vir. Cassonov koncept obravnava podjetnika kot 

tistega, ki sprejema premišljene odločitve in zavrača neoklasični pogled sprejemanja 

odločitev na osnovi marginalističnih kalkulacij, ki temeljijo na brezplačnih in javno 

dostopnih informacijah, ki jih zagotavlja cenovni sistem (Ricketts 1987, 68).  
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2.4 Podjetništvo in gospodarstvo 

Gospodarska prihodnost vsake države je v veliki meri odvisna od njene podjetniške 

naravnanosti in pri tem tudi Slovenija ni izjema. Rezultati v nekaterih zahodnoevropskih 

gospodarstvih opravljenih raziskav kažejo, da so mala podjetja, pri čemer so mišljena 

predvsem hitro rastoča mala podjetja, gonilo gospodarske rasti. Raziskava, opravljena 

na vzorcu petsto dinamičnih zahodnoevropskih malih podjetjih, je pokazala, da tudi v 

času recesije ta dinamična mala podjetja beležijo enaindvajset odstotno letno stopnjo 

rasti zaposlenosti in devetindvajset odstotno letno stopnjo rasti prihodka (Bierly in 

Muzyka 2000, 21). Za ustrezno delovanje tržnega gospodarstva je podjetništvo 

bistvenega pomena, saj v obdobjih strukturnih sprememb gospodarska rast, ki temelji na 

obstoječih trgih, po pravilu stagnira, zato je še posebej v takih obdobjih odvisna od 

ustvarjanja novih trgov in dejavnosti, na kar lahko vpliva prav podjetniška aktivnost 

(Davalaar 1991, 1). Z razvojem podjetništva povezana dinamika nastajanja novih 

podjetij v posamezni državi je odvisna od ugodnih makroekonomskih pogojev, 

izvajanja podpornih programov za spodbujanje podjetništva in splošne podjetniške 

klime. Ti dejavniki tvorijo podjetniško okolje in so v različnih državah različno prisotni, 

kar se izraža v različnih stopnjah podjetniške aktivnosti. Države, ki izkazujejo večjo 

stopnjo podjetniške aktivnosti, izkazujejo višjo stopnjo gospodarske rasti kot države, v 

katerih je ta stopnja nižja. Razlogi za to so v fleksibilnejši mobilizaciji razpoložljivih 

virov in hitrejšem uvajanju novih izdelkov in storitev. Bolj dinamično podjetniško 

okolje pa je med drugim tudi zanimivejše za tuje vlagatelje (Glas 2001). 

Več avtorjev iz različnih držav v svojih raziskavah navaja rezultate, ki dokazujejo 

pomembnost malih in srednje velikih podjetij pri ustvarjanju novih delovnih mest 

(Birch 1979; Kirchhoff in Phillips 1988; Davidsson, Lindmark in Olofsson 1994; Storey 

1994; Picot in Dupuy 1998). Raziskava portugalskega gospodarstva (Baptista in Carias 

2007) je pokazala, da je v celotni populaciji podjetij več kot 83 odstotkov mikro podjetij 

z manj kot desetimi zaposlenimi. Rezultati raziskave kažejo, da sta tako delež novih 

nastalih delovnih mest kot delež ukinjenih delovnih mest opaznejši v malih dinamičnih 

podjetjih z deset do petdeset zaposlenih kot v mikro podjetjih z manj kot deset 

zaposlenimi. Ne glede na to pa je bolj opazen trend novih nastalih delovnih mest v 

populaciji mikro in malih podjetij kot v velikih podjetjih (Baptista in Carias 2007). 

Pomen malih in srednje velikih podjetij je lepo razviden iz strukture gospodarstva 

Združenih držav Amerike (ZDA) in zahodne Evrope. Obe gospodarstvi štejeta približno 

sedem milijonov podjetij, od tega le 12.000 evropskih in 14.000 ameriških podjetij 

zaposluje več kot petsto ljudi. Tako v evropskem kot ameriškem gospodarstvu deluje po 

šest milijonov podjetij z do desetimi zaposlenimi in približno en milijon podjetij z deset 

do petnajst zaposlenimi. Podjetja z več kot petsto zaposlenimi zaposlujejo skupaj 

približno šestinštirideset milijonov ljudi, podjetja z deset do petsto zaposlenimi, 
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petintrideset milijonov ljudi in podjetja z do deset zaposlenimi dvanajst milijonov ljudi. 

Analiza dinamike zaposlovanja v ameriških podjetjih je pokazala, da je v obdobju 

desetih let (1980–1990) petsto največjih ameriških podjetij zmanjšalo število zaposlenih 

za štiri milijone, medtem ko so ostala podjetja ustvarila štiriindvajset milijonov novih 

delovnih mest. Analiza je pokazala, da je v proučevanem obdobju več kot dve tretjini 

delovnih mest nastalo v podjetjih z manj kot sto zaposlenimi (Birch 1993, 13–22). 

Treba pa je poudariti, da ne rastejo vsa podjetja, ustvarjalci večine novih nastalih 

delovnih mest pa so ravno hitro rastoča, dinamična podjetja, ki jih je v populaciji 

podjetij med pet in sedem odstotkov. Za zahodnoevropska gospodarstva veljajo podobni 

zaključki kot za ZDA, tako kot v ameriškem gospodarstvu so tudi v zahodnoevropskih 

gospodarstvih ustvarjalci novih delovnih mest predvsem hitro rastoča podjetja. Še 

pomembnejša vloga hitro rastočih podjetij kot generatorja novih delovnih mest se kaže 

v državah srednje in vzhodne Evrope. Raziskava dinamičnega podjetništva, ki je bila 

opravljena na vzorcu sedemsto petdesetih podjetij v petih državah regije, med katerimi 

je tudi Slovenija, je pokazala, da je ta segment gospodarstva ustvaril sto tisoče delovnih 

mest in pomembno vplival na gospodarsko rast (Žižek 1994).  

Mala in srednje velika podjetja imajo sposobnost vplivanja na spremembe 

gospodarskih struktur, zaposlenosti in zmanjševanja ekonomskih razlik med regijami. 

Mala podjetja so zanimiva tudi z vidika povezovanja inciativ iz lokalnega okolja, 

razvojnih inštitucij in drugih nosilcev razvoja. Ravno mala podjetja so tista, ki 

povečujejo zaposlitvene možnosti, s čimer dajejo možnost mladi populaciji, ki se po 

študiju v večjih mestih lahko vrne na ruralna področja z novimi znanji in idejami 

(Hoffmann 2006). Nastajanje novih malih podjetij je za Slovenijo kot državo s 

tranzicijskim gospodarstvom še posebej pomembno, saj so tovrstna mala podjetja za 

razliko od velikih podjetij sposobna ustvarjati nova delovna mesta, medtem ko se 

število velikih podjetij in število zaposlenih v teh podjetjih zmanjšujeta. Tovrstna 

gibanja potrjujejo tudi opravljene raziskave za Slovenijo, Romunijo, Madžarsko in 

Poljsko, ki potrjujejo pomembno vlogo malih podjetij pri ustvarjanju novih delovnih 

mest in zmanjševanju brezposelnosti (Konings et al. 1996; Bojnec et al. 1998; Konings 

1997; Jackson et al. 1999). Raziskava o novonastalih delovnih mestih v slovenskem 

gospodarstvu za obdobje 1989–1998 je pokazala, da so majhna podjetja v obdobju 

tranzicije ustvarila večji delež novih delovnih mest, medtem ko se je število zaposlenih 

v velikih podjetjih zmanjševalo (Drnovšek 2004). Primanjkljaj majhnih in srednje 

velikih podjetij v celotni strukturi podjetij, značilnih za netržna gospodarstva, se je po 

prehodu Slovenije v tržno gospodarstvo začel hitro zapolnjevati z novimi malimi 

podjetji, ki so z ustvarjanjem novih delovnih mest v veliki meri absorbirala tehnološke 

viške, nastale z zmanjševanjem števila in velikostne strukture manj uspešnih velikih 

podjetij. Tako je bilo v letu 1989 skupno število podjetij z do petdeset zaposlenimi 

1.716 in so zaposlovala skupaj 19.463 ljudi, v letu 1989 pa se je število malih podjetij z 
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do petdeset zaposlenimi povečalo na 36.124 in so skupaj zaposlovala 117.488 ljudi 

(Drnovšek 2000). V istem obdobju je bilo v letu 1989 v srednje velikih in velikih 

podjetjih zaposlenih skoraj 680.000 ljudi, medtem ko se je število zaposlenih v tem 

sektorju gospodarstva v letu 1998 zmanjšalo kar za 338.000 ljudi in je štelo samo še 

342.000 zaposlenih (Vahčič 2000). 

Na učinkovitost gospodarstva ima nastajanje in razvoj malih podjetij nedvomno 

pomemben vpliv. Omogoča ustrezno fleksibilnost in zaokroženost, kar v nadaljevanju 

omogoča nastajanje podjetij, ki so konkurenčno sposobna tako na domačem kot na 

svetovnih trgih (Tajnikar 2000, 14). Od množice nastajajočih in umirajočih malih 

podjetij je v veliki meri odvisna učinkovitost gospodarstva. Dinamika nastajanja in 

umiranja malih podjetij zagotavlja gospodarstvu potrebno fleksibilnost in 

prilagodljivost ponudbe naglim spremembam v povpraševanju (Tajnikar 2000, 10). 

2.5 Klasifikacija podjetij po velikostni strukturi 

Najpogostejša ekonomska merila za razvrščanje gospodarskih družb po velikosti so 

število zaposlenih, letni promet in obseg sredstev, s katerimi družba upravlja. Ker se 

merila med različnimi državami razlikujejo, naj bi se po priporočilih Evropske 

skupnosti (2003/361/EC)1 z namenom poenotenja različnih meril med državami znotraj 

Evropske skupnosti uporabljala naslednja enotna merila: 

Mikro podjetje: 

− povprečno število delavcev v poslovnem letu manjše od 10, 

− čisti prihodki od prodaje manjši od 2.000.000 evrov,  

− vrednost aktive manjša od 2.000.000 evrov. 

Majhno podjetje: 

− povprečno število delavcev v poslovnem letu manjše od 50, 

− čisti prihodki od prodaje manjši od 10.000.000 evrov,  

− vrednost aktive manjša od 10.000.000 evrov. 

Srednje veliko podjetje: 

− povprečno število delavcev v poslovnem letu manjše od 250, 

− čisti prihodki od prodaje manjši od 50.000.000 evrov,  

− vrednost aktive manjša od 43.000.000 evrov. 

                                                 
1 Commission Recomendation of 6 May 2003, concerning the definition of micro and 

medium-sized enterprises (2003/361/EC). 
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Veliko podjetje:  

− povprečno število delavcev v poslovnem letu 250 ali več, 

− čisti prihodki od prodaje 50.000.000 evrov ali več,  

− vrednost aktive 43.000.000 evrov in več. 

Velikost podjetij v Sloveniji določa zakon o gospodarskih družbah (ZGD 2006, 55. 

člen), ki jih deli na mikro, majhne, srednje velike in velike družbe z uporabo naslednjih 

meril na bilančni presečni dan letne bilance stanja: povprečno število delavcev v 

poslovnem letu, čisti prihodki od prodaje in vrednost aktive.  

Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od naslednjih meril: 

− povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset, 

− čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 evrov,  

− vrednost aktive ne presega 2.000.000 evrov. 

Majhna družba je družba, ki ni mikro družba po prejšnjem odstavku in ki izpolnjuje 

dve od naslednjih meril: 

− povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, 

− čisti prihodki od prodaje ne presegajo 7.300.000 evrov in 

− vrednost aktive ne presega 3.650.000 evrov. 

Srednje velika družba je družba, ki ni mikro družba po drugem odstavku tega člena 

ali majhna družba po prejšnjem odstavku in ki izpolnjuje dve od naslednjih meril: 

− povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250, 

− čisti prihodki od prodaje ne presegajo 29.200.000 evrov,  

− vrednost aktive ne presega 14.600.000 evrov. 

Velika družba je družba, ki ni mikro družba po drugem odstavku tega člena ali 

majhna družba po tretjem odstavku tega člena ali srednje velika družba po prejšnjem 

odstavku. 

Primerjava ekonomskih meril za razvrščanje gospodarskih družb po velikosti 

(tabela 2.1) med merili, ki jih priporoča Evropska skupnost (2003/361/EC), in merili, 

uporabljenimi v Sloveniji (ZGD 2006, 55 člen), nam pokaže, da so v Sloveniji 

uporabljena merila v celoti poenotena z merili, ki ji priporoča Evropska skupnost z 

namenom poenotenja različnih meril med državami znotraj Evropske skupnosti. Razlike 

pa se pojavijo med vrednostmi posameznih meril. Medtem ko so za merilo povprečnega 

števila delavcev v poslovnem letu uporabljene precej enotne vrednosti, ki uvrščajo 

podjetja v posamezne velikostne razrede, pa se opaznejše razlike pojavijo v merilu 

vrednosti čistih prihodkov od prodaje in vrednosti aktive. Za velikostni razred mikro 

podjetij so vrednosti uporabljenih meril usklajene s priporočili Evropske skupnosti, 
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medtem ko so vrednosti meril čistih prihodkov od prodaje in vrednosti aktive, 

uporabljenih v Sloveniji (ZGD 2006, 55 člen), tudi do trikrat nižji od vrednosti meril, ki 

jih priporoča Evropska skupnost. Omenjene nižje vrednosti izbranih meril lahko 

razumemo kot posledico majhnosti trga in s tem povezanim številom podjetij v 

posameznih velikostnih razredih v Sloveniji. 

Tabela 2.1 Primerjalna tabela razvrščanja podjetij po velikosti v EU in Sloveniji 

Primerjalna tabela razvrščanja gospodarskih družb po velikosti po priporočilih Evropske 
skupnosti (2003/361/EC) in Slovenije (ZGD 2006, 55. člen) v evrih 

 Evropska skupnost Slovenija 
Mikro podjetje   
Povprečno število delavcev v poslovnem 
letu 

manjše od 10 do 10 

Čisti prihodki od prodaje manjši od 2.000.000  do 2.000.000  
Vrednost aktive manjša od 2.000.000  do 2.000.000  
Majhno podjetje   
Povprečno število delavcev v poslovnem 
letu 

manjše od 50 do 50 

Čisti prihodki od prodaje manjši od 10.000.000  do 7.300.000  
Vrednost aktive manjša od 10.000.000  do 3.650.000  
Srednje veliko podjetje   
Povprečno število delavcev v poslovnem 
letu 

manjše od 250 do 250 

Čisti prihodki od prodaje manjši od 50.000.000  do 29.200.000  
Vrednost aktive manjša od 43.000.000  do 14.600.000  
Veliko podjetje   
Povprečno število delavcev v poslovnem 
letu 

250 ali več več od 250 

Čisti prihodki od prodaje 50.000.000 ali več več od 29.200.000  
Vrednost aktive 43.000.000 ali več več od 14.600.000  

Vir: Commission of the European Communities (2003/361/EC) in Zakon o gospodarskih 
družbah (ZGD 2006, 55. člen) 

V Sloveniji je v letu 2006 (tabela 2.2) v skupini, ki kot svojo glavno dejavnost 

opravljajo eno izmed naslednjih dejavnosti iz področij C–K standardne klasifikacije 

dejavnosti (SKD)2: rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, plinom in 

vodo, gradbeništvo, trgovina in popravila motornih vozil, gostinstvo, promet, 

skladiščenje in zveze, finančno posredništvo, poslovanje z nepremičninami, najem in 

poslovne storitve, delovalo skupno 100.569 podjetij, v katerih je bilo zaposlenih skupno 

621.978 ljudi. Od tega je delovalo 283 podjetij, ki so se po zakonu o gospodarskih 

                                                 
2 SKD – standardna klasifikacija dejavnosti je izpeljava mednarodne klasifikacije ISIC 

(International Standard Industrial Classification of all Economic Activities) in UNSD (United 

Nations Statistics Division) in zajema 17 vrhnjih področij (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q), od katerih so nekatera razdeljena tudi na podpodročja, ta pa na oddelke, skupine in 

razrede glede na vrsto dejavnosti (SURS 2002). 
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družbah (ZGD) uvrščala med velika podjetja in so skupaj zaposlovala 211.057 ljudi. 

Skupno število mikro in malih podjetij, ki so delovala v skupini C–K v letu 2006, je bilo 

93.430 in so zaposlovala skupaj 171.144 ljudi.  

Tabela 2.2 Podjetja po velikosti in številu zaposlenih v Sloveniji v letu 2006 

Podjetja po dejavnosti (C-K) in velikosti glede na število zaposlenih, Slovenija, letno 
 

Skupaj 

Mikro 
podjetje 
(0–9) – 
Skupaj 

Mikro 
podjetje 

(0–1) 

Mikro 
podjetje 

(2–9) 

Majhno 
podjetje 
(10–49) 

Srednje 
veliko 

podjetje 
(50–
249) 

Veliko 
podjetje 
(250+) 

2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 
SKD 
(C–K) 
 

Število 
podjetij 

100.569 93.430 60.059 33.371 5.601 1.255 283 

Število 
zaposlenih 
oseb 

621.978 171.144 53.609 117.535 108.554 131.223 211.057 

D Število 
podjetij 

18.251 15.933 9.784 6.149 1.573 588 157 

 Število 
zaposlenih 
oseb 

235.479 31.827 8.998 22.829 32.609 66.205 104.838 

DN36 Število 
podjetij 

1.772 1.606 978 628 118 35 13 

 Število 
zaposlenih 

14.933 3.232 929 2.303 - - - 

DD Število 
podjetij 

1.690 1.528 958 570 119 38 5 

 Število 
zaposlenih 

12.111 2.979 896 2.083 2.313 3.987 2.832 

Opomba: Podjetja po dejavnostih: C – rudarstvo, D – predelovalne dejavnosti, E – oskrba z 
električno energijo, plinom in vodo, F – gradbeništvo, G – trgovina, popravila motornih 
vozil in izdelkov široke porabe, H – gostinstvo, I – promet, skladiščenje in zveze, J – 
finančno posredništvo, K – poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve. 

Vir: SURS 2008a (SI-Stat) 

V skupini D3 standardne klasifikacije dejavnosti (SKD) je delovalo skupno 18.251 

podjetij, od katerih se jih je 157 uvrščalo med velika podjetja in skupno 15.933 mikro in 

                                                 
3 D – predelovalne dejavnosti. Podpodročja: proizvodnja hrane, pijač, krmil in tobačnih 

izdelkov (DA); proizvodnja tekstilij, usnjenih oblačil, tekstilnih in krznenih izdelkov (DB); 
proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov, razen oblačil (DC); obdelava in predelava lesa, 
proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva (DD); proizvodnja vlaknin, 
papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona, založništvo in tiskarstvo (DE); proizvodnja 
koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva (DF); proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, 
umetnih vlaken (DG); proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas (DH); proizvodnja drugih 
nekovinskih mineralnih izdelkov (DI); proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov (DJ); 
proizvodnja strojev in naprav (DK); proizvodnja električne in optične opreme (DL); proizvodnja 
vozil in plovil (DM); proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti, reciklaža (DN). 
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malih podjetij. Znotraj skupin DN364 (proizvodnja pohištva in druge predelovalne 

dejavnosti) in DD5 (obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, 

slame in protja, razen pohištva) je delovalo skupno 3.462 podjetij, ki so zaposlovala 

27.044 ljudi, od tega je bilo 18 velikih podjetij, 73 srednje velikih podjetij in skupno 

3.188 mikro in malih podjetij (tabela 2.2). 

 

                                                 
4 DN36 – proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti. 
5 DD – obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, 

razen pohištva.  
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3 DINAMIKA PODJETIJ 

3.1 Dejavniki dinamike in velikostne strukture velikih podjetij 

Različne raziskave, ki proučujejo dinamiko vstopov in izstopov podjetij, poročajo o 

visoki stopnji korelacije med dinamiko vstopov in izstopov podjetij, ki pa se deloma 

razlikuje v odvisnosti od panoge, ki je predmet proučevanja. Stopnja korelacije je 

podobna kot pri dinamiki vstopov in izstopov podjetij glede na življenjski cikel, v 

katerem se podjetja nahajajo. Empirične študije, ki proučujejo makroekonomsko okolje 

v smislu poslovnih zmogljivostih, kažejo, da je dinamika nastajanja in umiranja podjetij 

povezana s spremembami v makroekonomskem okolju, v katerem proučevana podjetja 

delujejo (Hudson 1986; Robson 1996). Dinamika izstopov podjetij se povečuje, če se 

povečuje finančna nestabilnost v skladu s hipotezo o življenjskem ciklu podjetja. Tako 

dinamika nastajanja kot dinamika umiranja podjetij pa se spreminja glede na stopnjo 

finančne stabilnosti tako nominalno kot realno. Ekonomski cikel, opredeljen z 

makroekonomskimi spremenljivkami, kot so stopnja povpraševanja, stopnja 

nezaposlenosti in rast stopnje ponudbe, vpliva na stopnjo dobičkonosnosti (Geroski in 

Machin 1993; Machin in Van-Reenen 1993; Geroski et al. 1997), ki posledično vpliva 

na dinamiko vstopov in izstopov podjetij. Raziskave potrjujejo vpliv sprememb v 

makroekonomskem okolju na dinamiko nastajanja in umiranja podjetij (Higson et al. 

2002, 2004). Raziskave vpliva sprememb obrestne mere na solventnost podjetij (Young 

1995) kažejo na dejstvo, da so nekatera podjetja zelo ranljiva v primeru nepričakovane 

spremembe realne stopnje obrestne mere.  

Rast trga in tehnološke spremembe so glavni dejavniki, ki vplivajo na strukturo 

proizvodnje in distribucije. Stopnja rasti se odraža v dinamiki vstopov in izstopov 

podjetij ter njihovi velikostni strukturi (Dunne et al. 1988). Velika podjetja, ki vlagajo 

več sredstev v raziskave in razvoj, in podjetja, ki imajo uspešnejše R&R projekte, 

kažejo težnjo rasti, ki je dodatno spodbujena tako z izstopi manj učinkovitih podjetij kot 

z zmanjševanjem njihove velikostne strukture (Klepper 1999). Življenjski cikel se skozi 

povpraševanje in neposredne investicije odraža v mednarodni migraciji delovno 

intenzivnih panog. Teorija življenjskega cikla, ki temelji na povpraševanju in 

neposrednih investicijah temelji na dveh domnevah. Prvič, da se povpraševanje po 

novih izdelkih ustvarja v razvitih industrijskih državah in se nato razširi na področja 

manj razvitih držav. Drugič, da se z zrelostjo v smislu življenjskega cikla manj vlaga v 

tehnološki razvoj in inovacije, kar se odraža v razvojnem ciklu na način, da se nove 

industrije začenjajo v visoko industrijskih državah, kjer obstajajo povpraševanje ter 

tehnološki in znanstveni viri. S povečevanjem povpraševanja na manj razvitih trgih 

podjetja prehajajo v fazo zrelosti, ko se zmanjšuje potreba po vlaganju v novo 

tehnologijo in izkušena delovna sila ni več nujno potrebna. Proizvodnja postane 

standardizirana, kar omogoča selitev proizvodnje v manj razvite države s cenejšo 
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delovno silo, razvoj pa ostaja domena domicilnih držav. Razvite industrijske države 

začenjajo proizvode uvažati iz držav s cenejšo delovno silo (Vernon 1966). 

Razlogi, ki vplivajo na dinamiko nastajanja in umiranja podjetij ter na spreminjanje 

velikostne strukture podjetij, so lahko zelo različni. V nadaljevanju so najpogostejši 

razlogi razvrščeni v pet osnovnih skupin, znotraj katerih so opredeljene posamezne 

vrste. 

− Strukturne pomanjkljivosti organiziranosti, s katerimi je mišljeno predvsem: 

neustrezno in predvsem napačno postavljeni cilji, neustrezna struktura kapitala, 

neustrezen produkt glede na aktualno povpraševanje in neraziskanost trga 

(Ivanjko 1997, 964–966).  

− Nepričakovane spremembe, med katere spadajo predvsem: naravne nesreče, 

terorizem, dolgotrajne splošne stavke, nepričakovane spremembe v obrestni 

meri in cenah surovin, ki so povezane z gospodarskimi šoki v svetu. 

− Zunanji razlogi, ki so posledica dogajanja v zunanjem okolju in posledično 

vplivajo na delovanje in rezultate podjetja (Novak 2000, 46–47). Najpogostejši 

zunanji razlogi so: spremembe na trgu, spremembe v panogi, splošne 

gospodarske krize, politične spremembe in spremembe zakonodaje. 

− Notranji razlogi, ki vplivajo na dinamiko izstopov in velikostno strukturo 

podjetij, so: pomanjkanje inovativnosti, neustreznost vodstvenih kadrov, 

nestrokovnost in nemoralnost vodstva, neučinkovita organiziranost dela, 

pretirane sindikalne zahteve, nizka stopnja organizacijske kulture in podobno. 

− Medpodjetniški razlogi v panogi so razlogi, ki so posledica tekmovanja med 

podjetji, ki delujejo znotraj panoge (Ivanjko 1997, 964–966). Najpogostejši 

razlogi so: spremembe podjetniških navad, tehnične novosti na trgu, 

spremembe na področji surovin in spremembe v konkurenci. 

V obdobju pred osamosvojitvijo Slovenije je bil največji poudarek gospodarstva na 

predelovalni industriji, kar je v povezavi z jugoslovanskim in nekaterimi vzhodnimi trgi 

omogočalo izkoriščanje ekonomije obsega, pri čemer so bila v prednosti predvsem 

velika industrijska podjetja. Osamosvojitev Slovenije je z gospodarskega vidika vplivala 

na občutno zmanjšanje tržišča kot posledice izgube jugoslovanskega trga ter na 

vnovično uvajanje tržnega gospodarstva, katerega glavni cilj je ustvarjanje dobička. V 

obdobju po osamosvojitvi so bila podjetja, ki se niso uspela prilagoditi novim tržnim 

razmeram, obsojena na propad. V tem obdobju se je zmanjšal pomen predelovalnih 

dejavnosti in povečal pomen storitvenih dejavnosti. Ustanovljenih je bilo večje število 

manjših podjetij, ki so se lahko hitreje prilagajala novim tržnim razmeram, medtem ko 

so se bila nekatera velika podjetja prisiljena umakniti s trga.  

Najpogostejši razlogi za zmanjševanje velikostne strukture in števila velikih 

podjetij v Sloveniji so naslednji (Belak 2003): 
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− družbene in kulturne razmere, ki dajejo prednost individualnosti, majhni zaprti 

krogi in majhne razpršene politične stranke ustvarjajo pogoje, ki so v večji 

meri v prid malim in srednje velikim podjetjem; 

− zaradi majhnosti trga je prizadeta predvsem industrijska dejavnost, kar ima za 

posledico zmanjševanje proizvodnje in s tem zmanjševanje realne vrednosti 

ustvarjenega bruto družbenega proizvoda, s čimer so najbolj prizadeta velika 

podjetja;  

− ekspanzija storitvenega sektorja, ki je primernejši za mala in srednje velika 

podjetja; 

− dolgotrajen proces privatizacije, negotovosti in zakonodajnih nejasnosti brez 

pravnih lastnikov podjetij negativno vpliva na delovanje podjetij, kar ima za 

posledico ekonomsko neučinkovitost, zmanjševanje števila zaposlenih, prisilne 

poravnave in stečaje predvsem velikih podjetij; 

− neustrezno urejena državna in davčna zakonodaja postavlja v boljši položaj 

predvsem mala in srednje velika podjetja, ki se laže izognejo davkom kot 

velika podjetja, ki so pod strožjim nadzorom davčnih organov; 

− osamosvojitev Slovenije, ki je imela za posledico zmanjšanje trga in izgubo 

premoženja iz bivše skupne države, pri čemer so bila prizadeta predvsem 

velika podjetja.  

Pregled gibanja števila in velikostne strukture velikih podjetij v Sloveniji glede na 

število zaposlenih nam pokaže, da se je število velikih podjetij v skupini, ki kot svojo 

glavno dejavnost opravljajo eno izmed dejavnosti s področij C–K standardne 

klasifikacije dejavnosti (SKD), v obdobju od leta 2000 do 2006 zmanjšalo iz 325 

velikih podjetij, ki so skupaj zaposlovala 224.426 ljudi, na 283 velikih podjetij, ki so 

skupaj zaposlovala 211.057 ljudi (tabela 3.1). Število velikih podjetij se je v 

proučevanem obdobju zmanjšalo za 13 %, medtem ko se je število zaposlenih 

zmanjšalo le za slabih 6 %. Povprečno število zaposlenih v posameznem velikem 

podjetju, ki je v letu 2000 znašalo povprečno 691 zaposlenih na podjetje, se je v letu 

2006 povečalo na povprečno 746 zaposlenih na podjetje ali 7,4 % več kot v letu 2000. 

Iz navedenega lahko sklepamo, da se je število velikih podjetij v obdobju 2000–2006 

sicer zmanjšalo, se je pa pri tem povečala velikostna struktura podjetij, ki so leta 2006 

delovala na trgu. Razloge za zmanjšanje števila velikih podjetij in povečanje velikostne 

strukture delujočih podjetij lahko iščemo v izboljšanem konkurenčnem položaju 

delujočih podjetij, ki so uspela prevzeti tržne deleže podjetij, ki so prenehala delovati in 

so poglobila delovanje na domačem in tujih trgih, v večjem nadzoru nad dodano 

vrednostjo ter v sinergijskih učinkih združitev in pripojitev, ki so omogočile večanje 

tržne moči, večanje notranje učinkovitosti in finančne prihranke.  
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Tabela 3.1 Število velikih podjetij v Sloveniji v obdobju 2000–2006  

 Velika podjetja po dejavnosti (C-K) in številu oseb, ki delajo, Slovenija, letno 
Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
SKD 
(C-K) 
 

Število 
podjetij 

325 319 324 316 305 303 283 

Število 
zaposlenih 
oseb 

224.426 223.852 225.991 220.794 217.889 215.139 211.057 

D Število 
podjetij 

193 188 194 189 175 171 157 

 Število 
zaposlenih 
oseb 

122.209 121.245 122.025 118.425 113.877 110.453 104.838 

DN36 Število 
podjetij 

11 9 14 13 13 13 13 

 Število 
zaposlenih 

- - - - - - - 

DD Število 
podjetij 

9 9 7 7 6 6 5 

 Število 
zaposlenih 

4.579 4.282 3.302 3.361 2.990 3.059 2.832 

Opomba: Podjetja po dejavnostih: C – rudarstvo, D – predelovalne dejavnosti, E – oskrba z 
električno energijo, plinom in vodo, F – gradbeništvo, G – trgovina, popravila motornih 
vozil in izdelkov široke porabe, H – gostinstvo, I – promet, skladiščenje in zveze, J – 
finančno posredništvo, K – poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve. 

DN36 – proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti; DD – obdelava in 
predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva.  

Vir: SURS 2008 (SI-Stat). 

Pregled gibanja števila in velikostne strukture velikih podjetij, ki spadajo v skupino 

D – predelovalne dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD), pa nam 

pokaže precej drugačno sliko (tabela 3.1). Medtem ko se je v obdobju 2000 do 2006 

absolutno število velikih podjetij v skupini C–K zmanjšalo za skupno 42 podjetij, se je 

od tega samo v skupini D – predelovalne dejavnosti zmanjšalo število velikih podjetij za 

36 podjetij ali slabih 19 % vseh velikih podjetij, ki so delovala v skupini D – 

predelovalne dejavnosti v obdobju 2000 do 2006. Število zaposlenih v skupini D – 

predelovalne dejavnosti se je v proučevanem obdobju zmanjšalo za dobrih 14 %, pri 

čemer so podjetja v letu 2000 zaposlovala povprečno 633 ljudi na podjetje, v letu 2006 

pa 668 ljudi na podjetje, kar je za dobrih 5 % več na podjetje kot v letu 2000. Iz 

navedenega lahko povzamemo, da je glavni vzrok zmanjšanja števila velikih podjetij, ki 

delujejo v skupini C–K standardne klasifikacije dejavnosti (SKD), posledica zmanjšanja 

števila velikih podjetij v skupini D – predelovalne dejavnosti, saj gre kar 85,7 % 

zmanjšanja števila velikih podjetij v obdobju 2000–2006 na račun podjetij znotraj 

skupine D – predelovalne dejavnosti. Podobno velja za zmanjšanje števila zaposlenih v 
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velikih podjetjih, ki gre prav tako v 77 % na račun zmanjšanja števila zaposlenih znotraj 

skupine D – predelovalne dejavnosti v obdobju 2000–2006. 

Pregled gibanja števila in velikostne strukture velikih podjetij, katerih glavna 

dejavnost je proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti – DN36 po 

standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD), kaže povečanje števila velikih podjetij v 

obdobju od leta 2000 do leta 2006 (tabela 3.1). Število se je povečalo z 11 podjetij v 

letu 2000 na 13 velikih podjetij v letu 2006, medtem ko se je število velikih podjetij, 

katerih glavna dejavnost je obdelava in predelava lesa – DD po standardni klasifikaciji 

dejavnosti (SKD), zmanjšalo z devetih podjetij, ki so delovala v letu 2000, na pet 

podjetij, delujočih v letu 2006. Skupno število zaposlenih v velikih podjetjih, katerih 

glavna dejavnost je obdelava in predelava lesa – DD, je v letu 2000 znašalo 4.579 ali 

povprečno 916 zaposlenih na podjetje in se je v obdobju do leta 2006 zmanjšalo na 

skupno 2.832 ali povprečno 566 zaposlenih na podjetje. 

3.2 Dejavniki dinamike malih podjetij 

Na dinamiko nastajanja ali prenehanja delovanja nekega gospodarskega subjekta 

vpliva množica različnih dejavnikov, med katerimi so dejavniki tako ekonomskega kot 

neekonomskega značaja (Antončič 2007; García-Morales et al. 2006; Kraus and 

Schwarz 2007; Smith et al. 2007). Oportunitetni stroški kapitala, dostop do kapitala, 

donosnost kapitala, obravnava usposobljene delovne sile, managementa in tržnih 

kanalov, vplivi lokalnih oblasti so samo nekateri od dejavnikov, ki vplivajo na odločitev 

o ustanovitvi ali prenehanju delovanja podjetja (Bojnec in Xavier 2004, Baily et al. 

2004, Audretsch 2006, Faisal et al. 2007). Močan vpliv na ekonomsko upravičenost 

poslovnih podjemov in na s tem povezano dinamiko podjetij imata denarna in 

proračunska politika, ki z obrestnimi merami, davki in javnimi izdatki vplivata na 

donosnost kapitala (Li et al. 2007). Socialni partnerji in sindikati prav tako vplivajo na 

dinamiko nastajanja in umiranja podjetij z določanjem minimalnih in zajamčenih plač, 

saj dvigujejo točko preloma na raven, kjer so določena podjetja prisiljena prenehati s 

poslovanjem in se umakniti s trga ali, vsaj na kratek rok, poslovati z izgubo.  

Raziskava dejavnikov nastajanja in umiranja podjetij v predelovalnem sektorju 

gospodarstva v Sloveniji, ki sta jo opravila Bojnec in Xavier (2004) za obdobje 1994–

2000, temelji na naslednjih temeljnih dejavnikih: lastniška struktura podjetij, 

konkurenčni pritiski in tržna orientacija, nekateri finančni kazalniki in panožne 

značilnosti. Rezultati raziskave kažejo, da na dinamiko vstopov in izstopov slovenskih 

podjetij pomembno vplivajo dejavniki, kot so tehnološke ovire, vrsta lastništva podjetja, 

izvozna orientacija, tuji konkurenčni pritiski in panožne značilnosti. Raziskava kaže, da 

podjetja, ki pri vstopu ne zaznavajo tehnoloških ovir, zaznavajo tehnološke ovire pri 

izstopu, kar se odraža v večjem deležu vstopov novih podjetij kot izstopov. Delovno 

intenzivne panoge izkazujejo večjo stopnjo vstopov novih podjetij, ker je delo relativno 
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cenejši dejavnik za nova podjetja. Ta podjetja zaradi nizkega vstopnega kapitala 

izkazujejo boljšo stopnjo donosnosti, zaradi česar je mogoče zaznati manjši delež 

izstopov teh podjetij. Podjetja z večjim deležem zasebnega lastništva izkazujejo večji 

delež izstopov zaradi stečaja, pri čemer manj učinkovita podjetja nadomestijo 

učinkovitejša. Izvozno usmerjena podjetja izkazujejo manjši delež izstopov podjetij, 

hkrati pa tudi manjši delež nastajanja novih podjetij. Neučinkovita domača podjetja, ki 

proizvajajo proizvode slabe kakovosti, so izrinjena s trga zaradi ponudbe tujega blaga 

boljše kakovosti. Panoge z visoko koncentracijo podjetij, ki proizvajajo proizvode slabe 

kakovosti z majhnim povpraševanjem, izkazujejo večji delež izstopov neučinkovitih 

podjetij kot panoge, v katerih je koncentracija podjetij manjša (Bojnec in Xavier 2004a, 

2005, 2007). 

Raziskava dejavnikov dinamike malih podjetij v panogi lesarstva v Sloveniji, ki sta 

jo v letih 2006–2007 opravila Kocjančič in Bojnec (2007), temelji na naslednjih 

temeljnih skupinah dejavnikov: 

− dejavniki ekonomskega značaja, kot so lastniška struktura, domača in uvozna 

konkurenca ter tržna usmerjenost; 

− neekonomski dejavniki, kot so tehnološke ovire, dostopnost kadrov, regulatorno 

in administrativno okolje ter kulturne in družbene norme; 

− dejavniki okolja podjetja in vloge podjetnika, med katerimi so najpogostejši 

plačilna nedisciplina, davčna politika, zaznavanje poslovnih priložnosti in 

vodenje podjetja. 

Rezultati raziskave kažejo, da na odločitev o ustanovitvi podjetja vplivajo 

predvsem dejavniki okolja malih podjetij in dejavniki vloge podjetnika. Med dejavniki 

okolja podjetja največji vpliv dejavniki, kot so delež prodaje, sposobnost financiranja 

tekočega poslovanja in plačilna nedisciplina. Med dejavniki vloge podjetnika pa 

največji vpliv izkazujejo naslednji dejavniki: sposobnost zaznavanja poslovnih 

priložnosti, sposobnost vodenja podjetja in motivacija podjetnika. Na odločitev o 

izstopu ali prenehanju poslovanja podjetja izkazujejo največji vpliv dejavniki okolja 

podjetja in v nekoliko manjši meri dejavniki vloge podjetnika. Analiza določenih 

skupnih dejavnikov kaže, da na odločitev o ustanovitvi podjetja vplivajo predvsem 

dejavniki vloge podjetnika, zaviralen vpliv pa izkazujejo dejavniki, na katere ima 

močan vpliv država z zakonodajo in predpisi. Na odločitev o izstopu ali prenehanju 

poslovanja podjetja vplivajo predvsem dejavniki finančne in regulatorne narave, 

poimenovani splošni dejavniki izstopa, in dejavniki vloge podjetnika (Kocjančič in 

Bojnec 2007).  

Po raziskavi, ki jo je opravil Statistični urad Republike Slovenije (SURS 2006), se 

med najpogostejšimi razlogi za ustanovitev podjetja pojavljajo pričakovanje boljšega 

zaslužka, želja po izzivih, biti sam svoj gospod in izogniti se brezposelnosti. 
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Tabela 3.2 Najpogostejši razlogi slovenskih podjetnikov za ustanovitev podjetja  

Vrstni red Najpogostejši razlogi Delež izbranih odgovorov 
1. Pričakovanje boljšega zaslužka 73 % 
2. Želja po izzivih 69 % 
3. Biti sam svoj gospod 66 % 
4. Izognitev nezaposlenosti 58 % 
5. Izognitev nezadovoljivim delovnim razmeram 52 % 
6. Boljše povezovanje dela in zasebnega življenja 49 % 
7. Želja preživljati se s svojim konjičkom 42 % 
8. Uresničitev zamisli za novi proizvod ali storitev 39 % 
9. To je edina možnost za opravljanje svojega poklica 26 % 
10. Uveljavitev na mednarodnem trgu 26 % 
11. Nadaljevanje tradicije samozaposlenih v družini 14 % 

Vir: SURS 2006a, dejavniki poslovne uspešnosti novonastalih podjetij brez predhodnika, 
nastalih v letu 2002, ki so v letu 2005 še poslovala. 

Najpogostejši razlogi za ustanovitev podjetja, ki so jih navedli slovenski podjetniki 

v letu 2005 (tabela 3.2), so bili pričakovanje boljšega zaslužka (73 %), želja po izzivih 

(69 %), biti sam svoj gospod (66 %) in izogniti se brezposelnosti (58 %). Najpogostejši 

razlogi se med različnimi starostnimi skupinami ter po spolu in izobrazbi ne razlikujejo. 

Manjša odstopanja se pojavljajo le med podjetniki z nižjo izobrazbo, ki kot drugi 

najpomembnejši razlog v 75 % navedli izognitev brezposelnosti. 

Tabela 3.3 Najpogostejši ovire slovenskih podjetnikov  

Vrstni red Vrsta ovire Delež izbranih odgovorov 
1. Plačilna nedisciplina 69 % 
2. Davčna politika 61 % 
3. Birokracija 54 % 
4. Pridobivanje kadrov 31 % 
5. Delovna zakonodaja 21 % 
6. Konkurenca 20 % 
7. Neustrezna vladna politika do podjetništva 9 % 
8. Financiranje tekočega poslovanja 9 % 
9. Financiranje novih naložb 8 % 

Vir: Basle 2006. 

V letu 2005 so slovenski podjetniki kot največjo oviro pri poslovanju navajali 

plačilno nedisciplino, saj jih kar 69 % meni, da plačilna disciplina ni ustrezna, sledijo 

neustrezna davčna politika z 61 %, preobsežna birokracija s 54 %, težave s 

pridobivanjem ustreznih kadrov, neustrezna delovna zakonodaja in konkurenca (tabela 

3.3).  

3.3 Gospodarski pomen dinamike podjetij 

Ekonomska uspešnost posamezne države je odvisna od številnih dejavnikov, med 

katerimi sta dinamika nastajanja in dinamika umiranja podjetij nedvomno dejavnika, 



Dinamika podjetij  

24 

brez katerih proces kreativne destrukcije ne more potekati. Nova podjetja vnašajo 

konkurenčni pritisk, zapolnjujejo vrzeli na trgu in regenerirajo panoge (Schumpeter 

1934). Nastajanje novih podjetij, spreminjanje velikostne strukture in prenehanje 

delovanja podjetij odločilno vpliva na gospodarsko rast posameznega gospodarstva. 

Številna nova nastajajoča podjetja, ki vstopajo na trge, omogočajo lažje in hitrejše 

prilagajanje gospodarstva na tehnološke spremembe in izkoriščanje novih poslovnih 

priložnosti. Pozitivna stopnja dinamike nastajanja novih podjetij vpliva na povečanje 

konkurence, kar obstoječa podjetja v boju za tržne deleže sili k prestrukturiranju in 

učinkovitejšemu poslovanju, ali pa vpliva na njihov izstop s trga, s čimer se izboljšuje 

razporeditev virov (Brown et al. 2004, 1). Dinamika nastajanja in umiranja podjetij je 

bistvenega pomena za delovanje tržnega gospodarstva, še posebej v obdobjih 

strukturnih sprememb, ko gospodarska rast, ki temelji na obstoječi industriji in trgih, 

običajno stagnira. V takih obdobjih je gospodarska rast odvisna predvsem od 

sposobnosti pridobivanja novih trgov in dejavnosti, to pa je področje, ki je v veliki meri 

odvisno predvsem od učinkovitejših novih podjetij in podjetnikov (Develaar 1991, 1–2).  

Dinamika nastajanja novih malih podjetij in izstopov manj produktivnih podjetij sta 

pogosto ključna dejavnika, ki vplivata na dinamičnost gospodarstva in ekonomsko rast 

v ekonomijah držav OECD.6 Nova mala podjetja so pretežno inovativno naravnana in 

imajo pomembno vlogo pri ustvarjanju novih delovnih mest. Vsekakor ima dinamika 

nastajanja novih učinkovitejših podjetij in umiranja manj produktivnih podjetij 

pomembno vlogo pri prerazporejanju virov od manj produktivnih k bolj produktivnim 

(Scarpetta et al. 2002, Foster et al. 1998). Na podlagi teh izhodišč lahko sklepamo, da 

države z večjo dinamiko nastajanja podjetij, ki nadomeščajo manj učinkovita podjetja, 

dosegajo tudi boljše poslovne rezultate. Institucionalno okolje, ki vpliva na poslovne 

rezultate podjetij, dinamiko rasti novih podjetij in stopnjo preživetja, pogosto izkazuje 

negativen vpliv na splošne ekonomske kazalce posameznih držav. Zaradi navedenih 

razlogov je demografija podjetij eden pomembnejših kazalcev, ki kažejo stopnjo 

uspešnosti posameznih držav (Brandt 2004).  

V odvisnosti od dejavnikov, ki tvorijo podjetniško okolje in so v različnih državah 

različno prisotni, prihaja do razlik v stopnjah podjetniške aktivnosti in s tem povezane 

dinamike podjetij. V državah, kjer so zaznane višje stopnje podjetniških aktivnosti, so 

zaznane tudi večje možnosti za gospodarski razvoj, ker so fleksibilnejše pri mobilizaciji 

virov ter uvajanju izdelkov in storitev, zaradi bolj dinamičnega podjetniškega okolja pa 

so tudi zanimivejše za prihod tujih vlagateljev (Glas 2001). Delež nastajajočih in novih 

podjetij ter rast obstoječih podjetij sta nedvomno ključna dejavnika razvoja in 

                                                 
6 Države članice OECD: Avstralija, Avstrija, Belgija, Kanada, Češka, Danska, Finska, 

Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Italija, Japonska, Koreja, Luksemburg, 
Mehika, Nizozemska, Nova Zelandija, Norveška, Poljska, Portugalska, Slovaška, Španija, 
Švica, Turčija, Anglija, Združene države Amerike. 
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ustvarjanja nove vrednosti, pri čemer je pomembna predvsem kakovost njunega merjena 

v dodani vrednosti. Ustanavljanje novih podjetij ni pomembno samo zaradi novih 

delovnih mest, ampak tudi zato, ker vnaša v gospodarstvo potrebno dinamičnost in 

konkurenčnost. Zaradi obnavljanja gospodarske strukture je smiselna aktivna 

podjetniška aktivnost in s tem povezan delež novih podjetij (Rebernik et al. 2008). 

3.3.1 Makroekonomsko okolje in dinamika podjetij 

V stabilnem makroekonomskem okolju predpostavljamo dva temeljna mehanizma 

gospodarske rasti. Prvi temeljni vir ekonomske rasti so ustaljena srednje velika in velika 

podjetja, ki imajo glavno in odločilno vlogo zlasti v mednarodni menjavi in s svojo 

uspešnostjo pripomorejo k ustanavljanju novih obratov in podjetij ter lahko pripomorejo 

k rasti mikro in malih podjetij. Drugi temeljni vir rasti pa je podjetniški proces, ki se 

odvija v novih nastalih in rastočih podjetjih. Stabilno makroekonomsko okolje in v to 

smer naravnane makroekonomske politike predstavljajo nujen predpogoj za uspešno 

delovanje obstoječih in novih nastalih podjetij (Rebernik et al. 2006). Makroekonomske 

dosežke gospodarstva merimo s štirimi temeljnimi agregati: stopnjo rasti bruto 

družbenega proizvoda, stopnjo inflacije, stopnjo nezaposlenosti in s trgovinsko-

plačilnim ravnotežjem.  

Bruto družbeni proizvod (BDP) 

Ekonomsko moč in razvitost gospodarstva merimo z ustvarjenim bruto družbenim 

proizvodom na prebivalca. Velikost ustvarjenega bruto družbenega proizvoda je odvisna 

od velikosti gospodarstva, ki ga merimo s številom prebivalstva, in od stopnje razvitosti, 

merjene z bruto nacionalnim dohodkom na osebo (Žižmond in Novak 2005). 

Povprečna bruto dodana vrednost (BDV/Z) na zaposlenega, ki je ključni kazalec 

produktivnosti dela,7 je v letu 2007 v Sloveniji znašala 34.471 evrov in je bila 6,8 % 

višja kot v preteklem letu. Realna vrednost BDV/Z glede na leto 2000 ko je znašala 

21.600 evrov, je v letu 2006 znašala 29.656 evrov (tabela 3.4). Produktivnost dela v 

Slovenskem gospodarstvu je v preteklih letih rasla in je v letu 2007 znašala 89 % 

povprečne produktivnosti v EU-278. Gospodarska rast slovenskega gospodarstva je bila 

v preteklih letih spodbujena predvsem s tujim povpraševanjem in investicijsko 

aktivnostjo. Konkurenčnost gospodarskega sektorja v Sloveniji se pomembno odraža v 

doseženih rezultatih na zunanjih trgih, merjeno z rastjo tržnih deležev. V okviru 

                                                 
7 Produktivnost dela (bruto dodana vrednost na zaposlenega) je kazalec razmerja med 

proizvedenim produktom in količino dela, ki je bila vložena v njegovo proizvodnjo. 
8 EU-27: Luksemburg, Irska, Nizozemska, Avstrija, Švedska, Danska, Belgija, Finska, 

Združeno kraljestvo, Nemčija, Francija, Španija, Italija, Grčija, Ciper, Slovenija, Češka 
republika, Malta, Portugalska, Estonija, Slovaška, Madžarska, Litva, Latvija, Poljska, 
Romunija, Bolgarija. 
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sektorske strukture gospodarstva slovensko gospodarstvo sledi strukturnim 

spremembam razvitih gospodarstev. V skladu s smernicami zahodnih gospodarstev se 

zmanjšuje pomen kmetijstva in industrije, povečuje pa se delež storitev. Za nadaljnje 

dohitevanje povprečne produktivnosti EU in vključevanje med petnajsterico, ki dosega 

povprečno 109 % povprečne produktivnosti EU, pa so potrebni premiki, ki temeljijo na 

tehnološkem prestrukturiranju, večjih vlaganjih v raziskave in razvoj, številčnejših 

inovacijah in večji vlogi na znanju temelječih storitev (UMAR 2007).  

Tabela 3.4 Gibanje bruto družbenega proizvoda v Sloveniji in EU-27 v obdobju 

2000–2007 

Bruto domači proizvod v Sloveniji v obdobju 2000–2007 
v mio. EUR/realno glede na leto 2000 

Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
BDP realno 21.600 22.204 23.092 23.739 24.760 26.221 27.768 29.656 
Realna rast BDP 
v % 

4,4 2,8 4,0 2,8 4,3 4,3 5,9 6,8 

Bruto domači proizvod na prebivalca v Sloveniji v obdobju 2000–2007  
v EUR/realno glede na leto 2000 

Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
BDP na prebivalca 10.858 11.151 11.575 11.899 12.399 12.920 13.631 14.476 
Realna rast BDP 
v % 

3,8 2,7 3,8 2,8 4,2 4,2 5.5 6,2 

Bruto domači proizvod na prebivalca v EU-27 v obdobju 2000–2007  
v EUR/realno glede na leto 2000 

Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
BDP na prebivalca 19.100 19.482 19.716 19.972 20.471 20.880 21.527 22.151 
Realna rast BDP 
v % 

3,9 2,0 1,2 1,3 2,5 2,0 3,1 2,9 

Vir: SURS 2008b, Bruto domači proizvod, letni podatki in Eurostat 2008, GDP and main 
aggregates. 

Dinamika in razvoj malih in srednje velikih podjetij nedvomno izboljšuje 

učinkovitost gospodarstev, saj po eni strani daje ustrezno fleksibilnost in zaokroženost, 

po drugi strani pa vodi do nastajanja podjetij, ki so po velikosti in z vidika ekonomike 

obsega konkurenčna svetovni (Petrin 2004). Vsekakor obstaja tesna povezava med 

razvitostjo podjetništva in gospodarskim razvojem. Povečanje proizvodnje 

učinkovitosti, uvajanje sprememb v strukturo poslovanja in družbe, razvoj novih 

izdelkov ali storitev in naložbe imajo velik pomen za gospodarski razvoj posameznega 

gospodarstva (Antončič et al. 2002).  

Stopnja inflacije 

Stopnja inflacije, opredeljena kot povečanje splošne ravni cen, je pogosto eden od 

pomembnejših razlogov, ki ima za posledico počasen gospodarski razvoj v številnih 

gospodarstvih (Samuelson in Nordhaus 1992, 587). Dinamika nastajanja in umiranja 
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podjetij, ko učinkovitejša podjetja izpodrivajo manj učinkovita, s svojim vplivom na 

ponudbo proizvodov in storitev ter povpraševanje nedvomno vpliva na vzdržno stopnjo 

inflacije, kar omogoča trajno in stabilno gospodarsko rast. Zmerna stopnja inflacije je 

značilna predvsem za razvita gospodarstva s stabilno ekonomsko politiko. Pozitivni 

vplivi zmerne stopnje inflacije so predvsem v stabilnem povpraševanju, ki omogoča rast 

gospodarstva, v ohranjanju vrednosti denarja in v predvidljivem gibanju cen, kjer denar 

opravlja svojo funkcijo. Visoke stopnje inflacije pa so značilne predvsem za države v 

razvoju in tranzicijske države ter izkazujejo negativen vpliv med dinamiko nastajanja 

podjetij in dinamiko podjetij, ki se umikajo s trga. Negativen vpliv visoke stopnje 

inflacije na gospodarstvo se kaže kot nepredvidljiva prihodnost, zaradi česar podjetja ne 

vlagajo v nove zmogljivosti, v zmanjševanju mednarodne konkurenčnosti gospodarstva 

ter izgubljanju vrednosti denarja, kar vpliva na zmanjševanje kupne moči (Senjur 2001, 

233). 

Tabela 3.5 Gibanje inflacije v Sloveniji in EU-27 v obdobju 2000–2007 

Stopnja inflacije v Sloveniji in EU-27 v obdobju 2000–2007 v % 
Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Slovenija  8,9 7,0 7,2 4,6 3,2 2,3 2,8 5,6 
EU-27 3,5 2,7 2,4 2,1 2,5 2,3 2,2 3,1 

Vir: SURS 2008c, aktualni kazalniki, stopnja inflacije za poljubno obdobje in evropski 
podatki, podatkovne baze, inflacija. 

Tabela 3.5 prikazuje gibanje stopnje inflacije v obdobju od leta 2000 do leta 2007. 

Prelomno obdobje je leto 2004, ko je Slovenija postala članica Evropske unije. Stopnja 

inflacije v obdobju od začetka januarja 2000 do začetka maja 2004 je znašala 34 %. V 

obdobju od začetka maja 2004, ko je Slovenija postala članica EU, do decembra 2007 

pa skupaj 12,8 % (SURS 2008c).  

Stopnja nezaposlenosti 

Stopnja nezaposlenosti je eden temeljnih makroekonomskih problemov vsake 

družbe in pogosto tudi merilo uspeha makroekonomske politike, zaradi česar si večina 

držav prizadeva za polno zaposlenost delovno aktivnega prebivalstva (Samuelson in 

Nordhaus 1992). Pozitivna dinamika nastajanja novih podjetij in stabilna rast obstoječih 

podjetij nedvomno vplivata na stopnjo zaposlenosti posameznega gospodarstva in na s 

tem povezano ustrezno in stabilno makroekonomsko politiko. Nova in rastoča podjetja 

so največji generator novih delovnih mest, kar vpliva na stopnjo zaposlenosti in na s 

tem povezan večji produkt in dohodek zaposlenih. Rezultati številnih raziskav 

(Davidsson 1991, Birch 1993, Storey 1994) kažejo, da nova podjetja ustvarijo od ene 

tretjine pa celo do celotnega števila delovnih mest. Kljub dejstvu, da je stopnja 
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smrtnosti med novimi podjetij višja kot med ustaljenimi podjetji, je pomen pozitivne 

dinamike nastajanja novih podjetij z vidika zaposlovanja zelo pomemben.  

Primerjava gibanja stopnje brezposelnosti v Sloveniji s povprečno stopnjo 

brezposelnosti v EU-27 v obdobju od leta 2000 do leta 2007 kaže, da je stopnja 

brezposelnosti v Sloveniji v obdobju 2000 do 2006 izkazovala sorazmerno stabilno 

raven, medtem ko v letu 2007 kaže 1,1 % znižanje glede na preteklo leto (tabela 3.6). 

Tabela 3.6 Gibanje brezposelnosti v Sloveniji in EU-27 v obdobju 2000–2007 

Stopnja brezposelnosti v Sloveniji v obdobju 2000–2007 v % 
Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Anketna brezposelnost (ILO)9 6,7 6,2 6,3 6,7 6,3 6,5 6,0 4,9 
Registrirana brezposlenost10 12,2 11,6 11,6 11,2 10,6 10,1 9,4 7,7 

Stopnja brezposelnosti v EU-27 v obdobju 2000–2007 v % 
Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Anketna brezposelnost (ILO) 8,7 8,5 8,9 9,0 9,0 8,9 8,2 7,1 

Vir: Eurostat 2008a, Unemployment rate by gender, ILO 2008 - Statistics and databases. 

Podobne rezultate kaže tudi gibanje stopnje brezposelnosti v EU-27, kjer je kot 

posledico visoke gospodarske rasti v letu 2007 opaziti nižjo stopnjo brezposelnosti kot v 

preteklih letih. Med državami članicami EU-27 v letu 2007 povprečno najnižjo stopnjo 

brezposelnosti izkazuje Nizozemska z 3,2 %, najvišjo pa Slovaška z 11,1 % (Eurostat 

2008). 

Podatki za Slovenijo kažejo, da se visoka gospodarska rast kaže tudi v povečevanju 

stopnje zaposlenosti. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v letu 

2007 v Sloveniji 985.000 delovno aktivnih in 50.000 brezposelnih oseb. Stopnja 

brezposelnosti je znašala 4,9 %, kar je 1,1 % manj kot preteklo leto, ko je bilo 

prijavljenih 61.000 brezposelnih oseb, stopnja brezposelnosti pa je znašala 6,0 %. 

Zaposlenost se je povečevala v vseh gospodarskih sektorjih (SURS 2008). 

Trgovinsko plačilno ravnotežje 

Trgovinska plačilna bilanca je pomemben kazalec razvoja ekonomskih odnosov s 

tujino, ki prek blagovne in storitvene menjave ter finančnih tokov povezuje mednarodno 

okolje z domačo ekonomsko dejavnostjo (Eichengreen 1998). Dinamika nastajanja 

novih podjetij nedvomno vpliva na plačilnobilančno ravnotežje nekega gospodarstva. 

Plačilnobilančno ravnotežje prinaša s seboj vrsto pozitivnih posledic, kot so povečanje 

stopnje gospodarske rasti, zmanjšanje brezposelnosti, povečanje izkoriščenosti 

                                                 
9 Registrirana brezposelnost – osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in ki 

ustrezajo vsem merilom brezposelnosti, določenimi s strani zavoda za zaposlovanje. 
10 Anketna brezposelnost – osebe, ki so po mednarodno primerljivih kriterijih (ILO) 

brezposelne. Merjena jo s pomočjo Ankete o delovi sili. 



Dinamika podjetij  

29 

gospodarskih kapacitet, povečanje stopnje investiranja, razpoložljivost uvoznih 

komponent ter zmanjšanje socialnih in političnih problemov (Mrak 1987, 121). 

Zunanjetrgovinska odprtost slovenskega gospodarstva se z manjšimi nihanji 

povečuje že od leta 1995, izrazito povečanje uvozno-izvozne intenzivnosti gospodarstva 

pa je prisotno po letu 2003 kot posledica včlanitve Slovenije v EU v letu 2004, zlasti v 

letih 2006/07 pa tudi izboljšanje konjunkture na svetovnem trgu. Povečuje se tudi težnja 

neposrednega investiranja slovenskih podjetij v tujini. Razlika med zunanjetrgovinsko 

intenzivnostjo Slovenije in povprečjem EU se od leta 2000 naprej stalno povečuje v prid 

Slovenije (UMAR 2007). 

3.3.2 Pomen dinamike podjetij iz družbenega in socialnega vidika 

Mala in srednje velika podjetja so glavni dejavnik pri generiranju gospodarske rasti 

in hkrati zagotavljajo tudi večino novih delovnih mest. Od malega gospodarstva 

pričakujemo vrsto učinkov tako na ekonomski kot družbeni razvoj, zato postaja močna 

sestavina razvojne strategije v vseh državah po svetu, tako v razvitih kot v tranzicijskih 

gospodarstvih (Smallbone et al. 1995). Dinamika podjetij z vidika razvojne politike je 

za splošno družbeno in socialno okolje zelo pomembna, saj zagotavlja več narodno 

gospodarskih učinkov (Glas in Petrin 2007, 7–9): 

− prispevek k ustvarjanju novih delovnih mest, saj dajejo mala podjetja izrazit 

prispevek k neto zaposlovanju; 

− prispevek na področju inovacij, saj so marsikje dinamična, visoko tehnološka 

mala podjetja ključni nosilec inovacij;  

− povečanje dohodka v regiji, saj delujejo predvsem na lokalnem trgu in 

preprečujejo odliv sredstev potrošnikov v druge regije;  

− mala podjetja so del širše regionalne strukture in pomembno dopolnilo 

ponudbe na regionalnem področju, saj zapolnjujejo povpraševanje, ki ni 

zanimivo za velika podjetja; 

− mala podjetja so zametki novih velikih podjetij, saj omogočajo preskus 

sposobnih podjetnikov in imajo močno demonstracijsko vlogo, ki potegne za 

seboj nove generacije podjetnikov, kar nedvomno vpliva na gospodarski 

razvoj. 

Dinamika podjetij ima pomembno vlogo pri izboljševanju učinkovitosti 

razporejanja kapitala in pri ustvarjanju novih delovnih mest. S tem prispeva h 

gospodarski rasti in k socialni koheziji. Pozitivna dinamika nastajanja novih podjetij ter 

preoblikovanje in rast obstoječih podjetij imata za posledico večji konkurenčni pritisk 

na obstoječa podjetja. Na konkurenčne pritiske se obstoječa podjetja odzovejo z 

izboljšanjem učinkovitosti, z novimi idejami in inovativnimi pristopi (Scarpetta et al. 

1992, Foster et al. 1998). Večja učinkovitost in uporaba novosti znotraj podjetij 
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povečuje moč konkurence v gospodarstvu kot celoti, to pa prinaša potrošnikom koristi, 

kot so večja izbira in nižje cene. Dinamika podjetij in z njo povezana večja stopnja 

učinkovitosti prinaša družbi premoženje, delovna mesta in večjo pestrost izbire za 

potrošnike. Prav tako ima dinamika podjetij pomembno vlogo pri spodbujanju 

skladnega regionalnega razvoja, zlasti v regijah, ki zaostajajo v razvoju, kar prispeva k 

dvigu produktivnosti v celotnem gospodarstvu (Žakelj 2004).  

Segment malih in srednje velikih podjetij predstavlja med 96 % in 99 % delež med 

vsemi podjetji v večini držav članic OECD. Mikro podjetja predstavljajo 70 % do 90 % 

delež vseh podjetij, skupaj z malimi podjetji pa se ta delež povzpne celo do 95 %. 

Segment malih in srednje velikih podjetij zagotavlja med 60 in 70 % delovnih mest v 

predelovalnem sektorju (OECD 2002). V EU je gospodarski in socialni pomen malih in 

srednje velikih podjetij še večji, saj so v letu 2002 mala in srednje velika podjetja 

predstavljala 99,7 % vseh podjetij v EU in so zaposlovala 66,2 % vseh zaposlenih v 

poslovnem sektorju (European Commission 2002, 12–13). 

3.4 Dinamika podjetij v EU in Sloveniji 

V začetku druge polovice preteklega stoletja so v svetu prevladovala velika 

podjetja, saj je ravno velikost podjetja veljala za ključni dejavnik pri zagotavljanju 

ekonomije obsega, osvajanju in izkoriščanju tujih trgov ter prilagajanju tržnim 

predpisom in novim poslovnim priložnostim. Zaradi čedalje večje liberalizacije 

svetovne trgovine, čedalje večje konkurence na mednarodnih trgih in pojava novih 

tehnologij pa so bila velika podjetja prisiljena v racionalizacijo poslovanja in 

prestrukturiranje. Postopoma se je trend obrnil v korist malih in srednje velikih podjetij. 

Kot primer lahko navedemo dinamiko podjetij v državah članicah OECD, kjer se je 

število podjetij v obdobju od leta 1972 povečalo z 29 milijonov na 45 milijonov v letu 

1998 (Commission of the Comunities 2003e). 

3.4.1 Dinamika podjetij v EU 

V letu 2003 je bilo v 17 državah članicah EU, za katere so bili v letu 2003 

razpoložljivi podatki, ustanovljenih 1,2 milijona novih podjetij (NACE klasifikacija, 

področja C–K).11 Novoustanovljena podjetja so predstavljala 9,2 % delež vseh aktivnih 

podjetij, ki so delovala v letu 2003. Od podjetij, ki so na novo nastala v letu 2001 in so 

v letu 2003 še poslovala, je bilo teh 78,3 %, od podjetij, ki so nastala v letu 1998 in so v 

letu 2003 še poslovala, pa je znašal ta delež 47,5 %. Povprečni delež podjetij, ki so v 

letu 2003 v 17 državah članicah EU prenehala poslovati, je znašal 7,8 % vseh aktivnih 

podjetij, ki so delovala v tem obdobju (Schrör 2007). Največji delež novih podjetij v 

                                                 
11 NACE: Enotna statistična klasifikacija ekonomskih aktivnosti v Evropski skupnosti. 

SKD 2008 je na podlagi 31. člena Zakona o državni statistiki usklajena z NACE Rev. 2. 
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letu 2003 je bil registriran v sektorju gradbeništvo, in sicer 11,1 % (NACE klasifikacija, 

področje F). Delež novih podjetij v storitvenem sektorju (NACE klasifikacija, področja 

G–K) je znašal 9,4 %, za razliko od industrijskega sektorja (NACE klasifikacija, 

področja C–E), kjer je znašal 5,8 % (slika 3.1).  

Po razpoložljivih podatkih sta preživeli dobri dve tretjini podjetij (78,3 %), ki so 

bila ustanovljena v letu 2001 in so v letu 2003 še poslovala. Med posameznimi 

državami, članicami EU, zajetimi v vzorec, se delež preživelih novih podjetij v letu 

2001, ki so v letu 2003 še poslovala, precej razlikuje. Najvišji delež preživelih podjetij 

ima Portugalska, kjer dveletna stopnja preživetja znaša 93,7 %, v nasprotju s Finsko, ki 

beleži najnižjo stopnjo preživetja s 60,1 %. V povprečju znaša povprečna stopnja 

dveletnega preživetja podjetij, nastalih v letu 2001, ki so v letu 2003 še poslovala, 

81,3 % in je nekaj višja od povprečne stopnje preživetja v storitvenem sektorju, kjer je 

znašala 78,1 %, in sektorju gradbeništva, kjer je znašala 77,6 %.  

Slika 3.1 Delež novih podjetij in podjetij, ki so prenehala poslovati v letu 2003 

 
Vir: Schrör 2007. 

Delež podjetij, ki so prenehala s poslovanjem v letih 2002 in 2003, je bil višji 

predvsem v storitvenem sektorju, in sicer v dvanajstih državah članicah EU od 

sedemnajstih, za katere so bili na razpolago ustrezni podatki. Kar dobri dve tretjini 

(66,8) od celotnega števila podjetij, ki so preživela dveletno obdobje, prihaja iz Italije 

(23,1 %), Španije (23,0 %) in Velike Britanije (20,9 %). Glede na dejstvo, da je delež 

novih podjetij v večini držav članic EU, katerih podatki so na razpolago, večji kot delež 

novih podjetij, ki so prenehala poslovati, večina držav beleži neto prirast števila podjetij 

(Schrör 2007).  
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Pregled dinamike podjetij (tabela 3.7) v državah članicah EU v obdobju 2001 do 

2005 nam pokaže zelo različno dinamiko nastajanja novih podjetij v populaciji vseh 

podjetij v posamezni državi članici. Najvišji delež novih podjetij beleži Latvija v letu 

2002, ko je bilo ustanovljenih kar dobrih 21 % novih podjetij v populaciji vseh aktivnih 

podjetij. Sledijo ji Romunija z dobrimi 18 % v letih 2003 in 2004, ter Estonija s 16 % v 

letih 2003 in 2004. Med državami članicami EU je moč zaznati več kot visoke deleže 

novih podjetij v populaciji vseh podjetij, predvsem v novih pridruženih državah 

članicah EU, kot so Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska in Slovaška.  

Tabela 3.7 Delež novonastalih podjetij in stopnja dveletnega preživetja v EU v 

obdobju 2001–2006 

Delež novonastalih podjetij in stopnja dveletnega preživetja novonastalih podjetij (t-2) 

EU-25 obdobje 2001 do 2006 
 Delež novonastalih podjetij v populaciji 

vseh podjetij v % 
Stopnja dveletnega preživetja 
novonastalih podjetij (t-2) v % 

Leto 2001 2002 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2006 
Bolgarija - - - 10,46 11,89 - - - - 
Češka  12,45 10,03 10,13 10,00 8,71 65,91 64,97 61,07 - 
Nemčija - - - 10,01 - - - - - 
Estonija 12,97 11,49 15,51 16,31 10,98 71,12 73,07 65,61 - 
Grčija - - - - - - - - - 
Španija 9,08 9,30 9,78 9,70 10,43 73,80 75,64 71,93 - 
Francija - - - - - - - - - 
Italija 7,69 7,36 7,19 7,72 7,77 77,48 74,88 75,40 - 
Ciper - - - 5,92 7,14 - - - - 
Latvija 10,20 21,76 10,20 10,59 11,45 74,60 61,09 69,40 72,99 
Litva 11,48 10,30 9,20 - - 81,38 - - - 
Luksemburg 12,23 11,39 10,61 10,36 11,12 75,15 76,20 73,94 - 
Madžarska 12,72 14,54 10,30 10,08 9,00 68,66 70,44 66,20 - 
Malta - - - - - - - - - 
Nizozemska 9,61 9,91 8,45 8,73 9,81 74,12 71,81 73,13 - 
Avstrija - - - - 8,29 - - - - 
Poljska - - - - - - - - - 
Portugalska 7,46 5,96 - - - - - - - 
Romunija 11,45 12,59 18,74 18,96 18,29 69,62 76,87 78,60 - 
Slovenija 6,50 7,14 6,59 8,11 8,82 84,61 83,18 82,51 - 
Slovaška 14,93 14,97 8,83 10,55 7,31 82,79 66,49 72,76 - 
Finska 7,15 7,32 7,73 8,13 8,33 70,15 68,27 66,66 - 
Švedska 6,58 6,09 6,07 6,49 7,02 87,20 87,78 85,76 - 
Velika Britanija 11,87 11,69 13,24 14,30 13,68 82,48 81,95 81,21 - 

Opomba: t-2 - preživelo podjetje je novonastalo podjetje (nastalo na novo dve leti pred 
letom opazovanja), ki je poslovalo v naslednjih dveh letih od nastanka.  

Vir: Eurostat 2008b. 

Delež preživelih podjetij v populaciji vseh podjetij je najvišji zlasti v starejših 

članicah EU, za katere so značilni stabilni makroekonomski kazalci, med katere spadajo 

Luksemburg, Švedska, Portugalska in Velika Britanija. Med državami članicami, 
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katerih pridružitev EU je novejšega datuma, pa po deležu preživelih novih podjetij 

izstopajo Latvija, Litva, Slovenija in Slovaška, ki vse presegajo 80 % delež preživelih 

novih podjetij. 

Najnižji delež preživetja novih podjetij izkazuje Češka v letu 2005, ko znaša delež 

novih ustanovljenih podjetij v letu 2003, ki so v letu 2005 še aktivna, le 61,07 %. Za 

Češko je značilen nizek delež preživelih podjetij v celotnem obdobju od leta 2001, saj 

se v povprečju giba med 60 in 65 %. Nizke stopnjo dveletnega preživetja novih podjetij 

beležijo še Latvija in Madžarska. Med državami članicami, katerih pridružitev EU je 

novejšega datuma, pa po deležu preživelih novih podjetij izstopajo Latvija, Litva, 

Slovenija in Slovaška, ki vse presegajo 70 % delež preživelih novih podjetij. Delež 

preživelih podjetij v populaciji vseh podjetij je najvišji v državah, za katere so značilni 

stabilni makroekonomski kazalci, med katere spadajo Švedska, Velika Britanija in 

Slovenija, ki vse beležijo preko 80 % delež dveletnega preživetja novih podjetij. 

3.4.2 Dinamika podjetij v Sloveniji 

Za Slovenijo je značilen visok delež izstopov med novimi podjetji. To dejstvo kaže 

na nizko stopnjo uspešnosti med novimi podjetji. Visok delež izstopov novih podjetij 

pomeni z gospodarskega vidika izgubo vloženih sredstev ter oportunitetnih stroškov 

nerealiziranih donosov. V obdobju od leta 2002 do leta 2005 je v Sloveniji indeks 

izstopov med novimi podjetji dosegel najvišjo vrednost v letu 2004, ko je znašal 2,7, kar 

pomeni, da je od 27 novih podjetij uspelo poslovanje nadaljevati le desetim novim 

podjetjem. Med članicami EU je bila dosežena višja vrednost tega indeksa le v Franciji, 

kjer je omenjeni indeks znašal 3,0 (Minniti et al. 2006). V letu 2005 se je indeks 

izstopov med novimi podjetji sicer zmanjšal na 2,1, kar pomeni 22 % izboljšanje 

stopnje preživetja novih podjetij (slika 3.2).  

Slika 3.2 Indeks izstopov novonastalih podjetij v Sloveniji in nekaterih državah 

članicah EU v letu 2005 

 
Vir: Minniti et al. 2006, 18. 
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V letu 2005 je v Sloveniji nastalo 8.400 novih podjetij, kar je za slabih 45 % več v 

primerjavi z letom 2000 (tabela 3.8). Za razliko od znatnega povečanja novih podjetij 

glede na leto 2000 pa povečanje števila zaposlenih v novih podjetjih v 2005 kaže precej 

drugačno sliko. Število zaposlenih oseb se je v letu 2005 glede na leto 2000 povečalo 

samo za dobrih 16 %. V letu 2000 je bilo v novih podjetjih zaposlenih povprečno 1,66 

osebe na podjetje, medtem ko je bilo v letu 2005 zaposlenih samo še 1,34 osebe na 

podjetje, kar kaže na zmanjševanje povprečne velikosti novih ustanovljenih podjetij. V 

letu 2005 so med novimi podjetji prevladovala podjetja, ki so po svoji dejavnosti 

spadala na področje poslovanje z nepremičninami, najema in poslovnih storitev, sledila 

pa so podjetja s področij dejavnosti trgovina, popravila motornih vozil ter gradbeništvo. 

Omenjena podjetja so predstavljala 74,7 % vseh novih podjetij. Po pravnoorganizacijski 

obliki so prevladovale fizične osebe, katerih delež je znašal 64,8 % (SURS 2007). 

Tabela 3.8 Novonastala podjetja po velikostnih razredih v Sloveniji, 2000–2005 

Novonastala podjetja (C-K) po velikostnih razredih, Slovenija, 2000–200512 
 Število podjetij 

Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Mikro podjetje (0 zaposlenih) 3.102 3.175 4.547 4.155 5.356 6.011 
Mikro podjetje (1–4 zaposlenih) 2.480 2.507 1.839 1.659 2.029 2.169 
Malo podjetje (5–9 zaposlenih) 161 169 120 126 144 144 
Malo podjetje (10–19 zaposlenih) 49 54 33 56 40 

76 
Malo podjetje (več kot 20 zaposlenih) 16 7 20 23 19 
Novonastala podjetja skupaj 5.808 5.912 6.559 6.019 7.588 8.400 

Skupno število oseb, ki delajo v novonastalih podjetjih (C–K) po velikostnih razredih,  
Slovenija, 2000–2005 

 Število zaposlenih 
Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Mikro podjetje (0 zaposlenih) 2.807 2.858 3.636 3.212 4.287 4.828 
Mikro podjetje (1–4 zaposlenih) 4.388 4.325 3.262 2.845 3.464 3.857 
Malo podjetje (5–9 zaposlenih) 1.066 1.114 804 812 927 931 
Malo podjetje (10–19 zaposlenih) 653 705 439 749 - 

1.677 
Malo podjetje (več kot 20 zaposlenih) 760 274 541 1.232 - 
Novonastala podjetja skupaj 9.674 9.276 8.682 8.850 10.208 11.239 

Opomba: Podjetja po dejavnostih: C – rudarstvo, D – predelovalne dejavnosti, E – oskrba z 
električno energijo, plinom in vodo, F – gradbeništvo, G – trgovina, popravila motornih 
vozil in izdelkov široke porabe, H – gostinstvo, I – promet, skladiščenje in zveze, J – 
finančno posredništvo, K – poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve. 

Vir: SURS 2008d (SI-Stat). 

V letu 2004 je v Sloveniji prenehalo poslovati 6.717 podjetij, kar je za dobrih 20 % 

več v primerjavi z letom 2000 (tabela 3.9). Za razliko od znatnega povečanja deleža 

podjetij, ki so prenehala poslovati v letu 2004, glede na leto 2000, pa se je zmanjšalo 

                                                 
12 Razlog za veliko razliko v številu podjetij med letoma 2001 in 2002 je izboljšano zajetje 

fizičnih oseb. 
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povprečno število zaposlenih na posamezno podjetje, ki je prenehalo poslovati. Če je 

bilo v letu 2000 povprečno število zaposlenih v podjetju, ki je prenehalo poslovati, 1,36 

osebe, se je to število v letu 2004 zmanjšalo na 1,30 zaposlene osebe na podjetje. Med 

podjetji, ki so v letu 2004 prenehala poslovati, je bilo največ takih, ki so po svoji 

dejavnosti spadala na področje trgovine in področje popravila motornih vozil, sledila pa 

so jim podjetja, ki so se uvrščala na področji poslovanje z nepremičninami in 

predelovalne dejavnosti. Ta podjetja so predstavljala 67,1 % delež vseh podjetij, ki so v 

letu 2004 prenehala poslovati. Po pravnoorganizacijski obliki so prevladovale fizične 

osebe, katerih delež je znašal 75,2 % (SURS 2007). V letu 2005 se je delež podjetij, ki 

so prenehala poslovati, zmanjšal za slabih 25 % v primerjavi z letom 2000. 

Tabela 3.9 Podjetja, ki so prenehala poslovati v Sloveniji, 2000–2005 

Podjetja, ki so prenehala poslovati (C–K) po velikostnih razredih, Slovenija, 2000–200513 
 Število podjetij 

Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Mikro podjetje (0 zaposlenih) 3.043 3.245 4.389 3.684 4.851 2.485 
Mikro podjetje (1–4 zaposlenih) 2.413 2.399 2.034 1.737 1.730 1.545 
Malo podjetje (5–9 zaposlenih) 101 91 103 86 95 89 
Malo podjetje (10–19 zaposlenih) 25 28 27 34 

41 79 
Podjetje (več kot 20 zaposlenih) 6 14 20 12 
Podjetja, ki so prenehala, skupaj 5.588 5.777 6.573 5.533 6.717 4.198 

Skupno število oseb, ki delajo v podjetjih, ki so prenehala poslovati (C–K) po velikostnih 
razredih, Slovenija, 2000–2005 

 Število zaposlenih 
Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Mikro podjetje (0 zaposlenih) 2.483 2.660 3.838 3.146 4.199 - 
Mikro podjetje (1–4 zaposlenih) 3.890 3.922 3.414 2.943 2.918 - 
Malo podjetje (5–9 zaposlenih) 680 595 697 557 648 - 
Malo podjetje (10–19 zaposlenih) 329 376 338 436 

980 
- 

Podjetje (več kot 20 zaposlenih) 238 453 664 483 - 
Podjetja, ki so prenehala, skupaj 7.620 8.006 8.951 7.565 8.745 - 

Opomba: Podjetja po dejavnostih: C – rudarstvo, D – predelovalne dejavnosti, E – oskrba z 
električno energijo, plinom in vodo, F – gradbeništvo, G – trgovina, popravila motornih 
vozil in izdelkov široke porabe, H – gostinstvo, I – promet, skladiščenje in zveze, J – 
finančno posredništvo, K – poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve. 

Vir: SURS 2008e (SI-Stat). 

Med podjetji, ki so na novo nastala v letu 2004, jih je v letu 2005 poslovalo 91,6 %. 

Od podjetij, ki so na novo nastala v letu 2003, jih je v letu 2005 poslovalo 82,5 %. 

Delež podjetij, ki so na novo nastala v letu 2002 in so v letu 2005 še poslovala, je znašal 

74,1 %. Od podjetij, ki so nastala na novo v letu 2001, jih je v letu 2005 poslovalo še 

70,0 %. Delež podjetij, ki so na novo nastala v letu 2000 in so v letu 2005 poslovala, je 

                                                 
13 Razlog za veliko razliko v številu podjetij med letoma 2001 in 2002 je izboljšano zajetje 

fizičnih oseb. 
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znašal 63,8 % (tabela 3.10). Skoraj v vseh obravnavanih letih so deleži podjetij, ki so 

preživela, največji med podjetji, ki po svoji dejavnosti spadajo v področje rudarstvo, 

oskrba z elektriko, plinom, vodo, gradbeništvo in predelovalne dejavnosti. Med podjetji, 

katerih deleži podjetij, ki so preživela, so med najmanjšimi od vseh preživelih podjetij 

za posamezno leto, pa izstopajo podjetja, ki po svoji dejavnosti spadajo na področji 

gostinstvo in trgovina ter popravila motornih vozil (SURS 2007). 

Tabela 3.10 Preživela podjetja v skupini podjetij po dejavnostih v Sloveniji, 2000–

2005  

Preživela podjetja SKD (C–K skupaj), Slovenija, 2000–2005 

 
 Število novonastalih podjetij v posameznem letu, 

ki so preživela določeno število let 

Leto 
Število novonastalih podjetij v 

posameznem letu 
Leta preživetja 

1 leto 2 leti 3 leta 4 leta 5 let 
2000 5.808 5.395 4.882 4.430 4.069 3.705 
2001 5.912 5.532 5.002 4.607 4.137 - 
2002 6.559 6.017 5.456 4.862 - - 
2003 6.019 5.589 4.966 - - - 
2004 7.588 6.949 - - - - 
2005 8.400 - - - - - 

Preživela podjetja v skupini predelovalnih dejavnosti (D), Slovenija, 2000–2005 

  
Število novonastalih podjetij v posameznem letu, 

ki so preživela določeno število let 

Leto 
Število novonastalih podjetij v 

posameznem letu 
Leta preživetja 

1 leto 2 leti 3 leta 4 leta 5 let 
 2000 700  658 620 572 544 501 
2001 723 683 635 598 542 - 
2002 779 721 670 614 - - 
2003 702 662 610 - - - 
2004 937 882 - - - - 
2005 790 - - - - - 

Opomba: Podjetja po dejavnostih: C – rudarstvo, D – predelovalne dejavnosti, E – oskrba z 
električno energijo, plinom in vodo, F – gradbeništvo, G – trgovina, popravila motornih 
vozil in izdelkov široke porabe, H – gostinstvo, I – promet, skladiščenje in zveze, J – 
finančno posredništvo, K – poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve. 

Opomba: - podatek ni znan. 

Vir: SURS 2008f (SI-Stat). 

Na dinamiko nastajanja in umiranja podjetij vplivajo številni dejavniki, ki so 

povezani predvsem s spremembami v makroekonomskem okolju. Rast trga, stopnja 

povpraševanja, stopnja zaposlenosti, obseg ponudbe in tehnološke spremembe so le 

nekateri od dejavnikov, ki vplivajo na stopnjo dobičkonosnosti in s tem povezano 

dinamiko vstopov in izstopov podjetij. Lastniška struktura, konkurenčni pritiski, tržna 

orientacija in panožne značilnosti so prav tako pomembni dejavniki, ki izkazujejo vpliv 

na dinamiko podjetij. Dinamika malih podjetij je v največji meri odvisna od dejavnikov 
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okolja podjetja in dejavnikov vloge podjetnika. Iz gospodarskega vidika, dinamika 

vstopov novih podjetij in izstopov neučinkovitih podjetij s svojo dinamičnostjo 

odločilno vpliva na gospodarsko rast posameznega gospodarstva. Iz družbenega in 

socilanega vidika pa ima pomembno vlogo pri razporejanju kapitala in ustvarjanju 

delovnih mest, kar prispeva k gospodarski rasti in socialni koheziji.   
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4 SIVA EKONOMIJA IN DINAMIKA PODJETIJ TER POMEN ZA 

GOSPODARSTVO 

4.1 Opredelitev sive ekonomije 

Siva ekonomija predstavlja del neuradne ekonomije. V obstoječi literaturi se 

pojavljajo različne definicije pojma siva ekonomija, ki temeljijo na različnih 

raziskovalnih pristopih, kot so ocenjevanje velikosti sive ekonomije ali pojasnjevanje 

motivov za delovanje v sivi ekonomiji. V splošnem obstajata dve temeljni stališči glede 

definiranja pojma siva ekonomija. Prvo stališče obravnava sivo ekonomijo kot 

neregistrirano ekonomsko aktivnost, medtem ko drugo stališče temelji na občasnem 

karakterističnem ekonomskem obnašanju (Fleming et al. 2000, 389). Poizkus 

posplošenja različnih definicij sive ekonomije v večini primerov temelji na omenjenih 

temeljnih stališčih. Thomas (1999) navaja, da je pojem sive ekonomije težko opredeliti 

z enotno formalno definicijo in predlaga, da za sivo ekonomijo veljajo vse tiste 

aktivnosti, ki niso, bi pa morale biti zajete v nacionalnem prihodku. Schneider in Enste 

(2000, 5) sivo ekonomijo definirata podobno, in sicer kot vse ekonomske aktivnosti, ki 

bi morale biti vračunane v nacionalni bruto družbeni proizvod, pa te zaradi različnih 

razlogov niso. Bhattacharyya (1999) zatrjuje, da sivo ekonomijo najbolje definira 

neregistriran nacionalni prihodek, izračunan kot razlika med potencialnim nacionalnim 

prihodkom, izračunanim na podlagi gotovine v obtoku, in registriranim nacionalnim 

prihodkom. Smith (1994) definira sektor sive ekonomije kot legalne ali nelegalne, na 

tržnem povpraševanju temelječe proizvodne in storitvene dejavnosti, ki so se izognile 

oceni nacionalnega bruto družbenega proizvoda.  

Alternativno stališče izhaja iz dejstva, da so aktivnosti sive ekonomije najbolje 

definirane z upoštevanjem karakterističnega ekonomskega obnašanja. Feige (1990, 

1999) razlikuje med značilnostmi formalnih in neformalnih ekonomskih aktivnostmi. 

Feige dodaja pomembno vrzel, ki je pogosto prezrta v drugih definicijah sive 

ekonomije. Značilnost razlikovanja neformalne ekonomije je določena s specifičnimi 

vrstami institucionalnih pravil, ki jih udeleženci v sivi ekonomiji uspejo preslepiti. 

Feige trdi, da institucionalna pravila povzročajo članom formalnega sektorja različne 

vrste transakcijskih stroškov, ki se jim v neformalnem sektorju lahko izognejo. Loayza 

(1997) razširi ta pogled z dejstvom, da neformalni sektor ni ustrezno urejen, za kar so 

zadolžene nacionalne institucije. Predlaga zmanjševanje obsega sive ekonomije tako, da 

regulatorni sistem, zaradi katerega formalni sektor ni zanimiv, uredi na ta način, da ga 

ne bo omejeval.  

Siva ekonomija je prisotna v vseh socialnih okoljih, neodvisno od stopnje njihovega 

razvoja, kar je tudi razlog, da jo raziskovalci v različnih okoljih pojmujejo različno. Pod 

pojmom siva ekonomija so mišljene vse ekonomske aktivnosti, ki so legalne, niso pa 
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pod nadzorom institucij, ki upravljajo s tem področjem. Običajno je to ministrstvo za 

finance (Nastav in Bojnec 2007, 195).  

Na splošno lahko za ekonomske aktivnosti znotraj sive ekonomije ugotovimo 

najznačilnejše lastnosti (Glas 1991, 3): 

− običajno so dejavnosti, ki niso regulirane, prikrite in se tako izogibajo zakonom 

in predpisom; 

− dejavnosti niso obdavčene (utaja davka na dohodek v celoti ali delno, utaja 

prispevkov); 

− uradna statistika jih običajno ne meri in ne registrira in tako daje napačne 

indikacije za potrebe ekonomske politike.  

Sivo ekonomijo lahko razdelimo v tri sektorje (Glas 1994): 

− gospodinjski sektor – neprijavljene aktivnosti, ki jih izvajajo gospodinjstva; 

− neformalni sektor –  pomoč znancev, honorarne aktivnosti ipd.; 

− neregulirani sektor – legalni proizvodi in storitve, katerih dohodki niso 

prijavljeni. 

Glavni razlogi za sivo ekonomijo tako v razvitih kot tranzicijskih gospodarstvih in 

državah v razvoju so višji davki in prispevki za socialno zavarovanje, moralnost ljudi in 

stopnja državne regulative. Višji davki in prispevki pojasnjujejo 35 do 38 % vzrokov za 

nastanek sive ekonomije, poostreni davčni predpisi 8 do 10 % in davčna moralnost 22 

do 25 % vzrokov sive ekonomije (Schneider 2005, 13). 

Za sivo ekonomijo se uporablja več sorodnih izrazov, kot so: neformalni sektor, 

delo na črno, skrita ekonomija, ekonomija v senci (shadow economy, underground 

economy, hidden or grey economy). Za namene te raziskave bomo v nadaljevanju 

uporabljali izraz siva ekonomija in neformalni sektor gospodarstva. 

4.2 Vplivi sive ekonomije na gospodarstvo 

Posledica sive ekonomije so izgubljena finančna sredstva tako udeležencev v sivi 

ekonomiji kot države. Prikrivanje dela, opravljenega v neformalnem sektorju, povzroča 

udeležencem s tem povezane stroške, hkrati pa so državne institucije prisiljene 

namenjati velik del proračunskih sredstev za nadzorovanje in preprečevanje sive 

ekonomije. Ti stroški se v veliki meri kompenzirajo z dodano vrednostjo, ustvarjeno v 

sivi ekonomiji, tako da je rezultat na koncu večja blaginja, čeprav sredstva niso 

neposredno porabljena za povečevanje gospodarske rasti (Schneider in Enste 2002, 

158). 

Siva ekonomija izkazuje tako negativne kot pozitivne vplive na gospodarstvo tako z 

ekonomskega kot s socialnega vidika. Ti vplivi se kažejo v obliki manj pobranih dajatev 

pooblaščenih institucij, v vplivu na nekonkurenčnost podjetij, ki delujejo v formalnem 
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sektorju gospodarstva in imajo zaradi tega višje stroške poslovanja, kot tudi na strani 

potrošnikov, ki običajno nimajo jamstva za proizvode in storitve, kupljene v tem 

neformalnem sektorju gospodarstva. Po drugi strani podjetja, ki delujejo v sivi 

ekonomiji, poslujejo z manjšimi stroški in zaposlenih je lahko več ljudi, ki morda ne 

najdejo zaposlitve v formalnem sektorju. Kupci imajo manjše stroške z nabavo blaga in 

storitev, ki jih povzročajo birokracija in administrativne ovire, in ne plačajo davka na 

dodano vrednost. Siva ekonomija lahko deluje tudi kot svojevrstni inkubator za mala 

podjetja, ki najprej delujejo v sivi ekonomiji (Nastav in Bojnec 2008, 70). Ko se 

tovrstna mala podjetja preizkusijo v neformalnem sektorju in prerasejo možnosti, ki jim 

jih nudi siva ekonomija, pričnejo delovati v formalnem sektorju gospodarstva, najsi bo v 

pravno organizacijski obliki ali kot samostojni podjetniki. Opravljenih je bilo več 

raziskav, ki so raziskovale vzroke in posledice sive ekonomije (npr. Schneider in Enste 

2002, Smith 2002, Schneider 2007), med katerimi se pojavljajo različna mnenja glede 

prevlade pozitivnih in negativnih učinkov. 

Mnenja nekaterih avtorjev temeljijo predvsem na negativnih posledicah sive 

ekonomije, kot so zniževanje javnih prihodkov, nelojalna konkurenca podjetjem, ki 

delujejo v formalnem sektorju, in zmanjševanju učinkovitosti javnih ukrepov, saj 

izkrivlja makroekonomske kazalce, na katerih temeljijo. Primarni fiskalni učinek je 

deficit v javnem proračunu zaradi izpada dajatev, ki jih udeleženci v sivi ekonomij ne 

plačajo. Če visoke davčne stopnje povzročijo umik aktivnosti iz formalnega sektorja v 

sivo ekonomijo, se davčni prihodki zmanjšajo. Posledice izpada proračunskih prihodkov 

so večja davčna obremenitev podjetij, ki delujejo v formalnem sektorju gospodarstva, ki 

s tem postane manj konkurenčno v primerjavi z neformalnim sektorjem, kar vodi v 

umik v neformalni sektor, rezultat tega pa je začaran krog (Shende 2007, 12).  

Posledice manjših javnih prihodkov se kažejo v nezmožnosti uresničevanja 

potrebnih javnih investicij, kar vpliva na negativno gospodarsko rast. Javne dobrine ne 

morejo biti ponujene v želeni količini, kar ima za posledico manjšo agregatno ponudbo 

(Schneider in Enste 2002, 160). Slabo poznavanje obsega sive ekonomije otežuje 

uspešno izvedbo ekonomske politike. Večji kot je delež sive ekonomije, večji je vpliv 

na napačno ekonomsko politiko. Siva ekonomija izkrivlja makroekonomske kazalce, 

kadar je rast neformalnega sektorja hitrejša kot formalnega, so stopnje gospodarske rasti 

prikazane manjše, kot so v resnici, kar lahko v recesiji vodi do nepotrebne ekspanzivne 

politike z znižanjem obrestnih mer in davkov ter z večanjem javnih izdatkov (Ott 1998, 

10). Negativna plat sive ekonomije se kaže tudi v problemu zanemarjanja varnosti pri 

delu, delavci niso zavarovani, ni potrebnega razvoja in usposabljanja delavcev, prisotno 

je izkoriščanje in kratenje pravic (Fleming et al. 2000, 398). Negativna posledica sive 

ekonomije je tudi dejstvo, da siva ekonomija vodi v pospešeno kršenje pravil in v 

korupcijo. Med državljanih se zmanjšuje zaupanje v državo in njene institucije, kar 
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samo še povečuje neučinkovitost in izgubo državnega nadzora nad ekonomsko situacijo 

(Wallace et al. 2004, 9). 

V javnosti pogosto prevladuje mnenje o zgolj negativnih učinkih sive ekonomije, 

pri tem pa ne smemo zanemariti pozitivnih učinkov, ki jih ima siva ekonomija na 

gospodarstvo. Med pozitivnimi posledicami prevladujejo ekonomske prednosti finančne 

narave, ki se prerazdelijo med delodajalca in delojemalca, sodelujoča v sivi ekonomiji. 

Pozitivna posledica se kaže tudi v tržni fleksibilnosti, ker lahko ponudniki učinkovito 

reagirajo na želje potrošnikov. Medtem ko začne formalni sektor stagnirati zaradi 

bremena dajatev in predpisov, je siva ekonomija dinamična in prilagodljiva. Preko sive 

ekonomije se filtrirajo uspešni dinamični podjetniki, ki z namenom povečevanja 

proizvodnje legalizirajo svoje dejavnosti. Ker se siva ekonomija širi, ko je formalni 

sektor v recesiji, deluje stabilizacijsko na gospodarska nihanja. Raziskave kažejo, da se 

približno dve tretjini ustvarjenega dohodka porabi v formalnem sektorju, kar pozitivno 

vpliva na rast in razvoj formalnega sektorja, pa tudi na rast davčnih prihodkov 

(Schneider in Enste 2002, 172). V tranzicijskih državah in državah v razvoju je siva 

ekonomija generator inovacij. Iniciativna podjetja, ki so pripravljena tvegati in odkrivati 

tržne niše za svoje proizvode, te cilje pogosto laže dosežejo z izogibanjem regulaciji in 

davkom, torej v sivi ekonomiji z nižjimi stroški in z manjšim tveganjem (Schneider in 

Enste 2002, 164). 

4.3 Siva ekonomija v svetu in EU 

Podatki o deležu sive ekonomije niso natančni in se razlikujejo glede na razlike v 

politični, ekonomski in socialni ureditvi posameznih držav. Veliko raziskav je narejenih 

na temo sive ekonomije oziroma njenih specifičnih komponent v državah z različnimi 

stopnjami razvoja. Raziskave temeljijo predvsem na dveh komparativnih osnovah, in 

sicer na grupiranju posameznih držav glede na delež bruto družbenega proizvoda, 

ustvarjenega v sivi ekonomiji, ter razlikovanju in distribuciji neformalnih in ilegalnih 

aktivnosti, med katere spadajo gospodinjstva, neformalni sektor in kriminal. Rezultati 

opravljenih raziskav običajno niso natančni, stopnja natančnosti pa niha glede na 

posamezne države ali regije (Fleming Roman in Farrell 2000, 403).  

4.3.1 Siva ekonomija v tranzicijskih državah 

Delež sive ekonomije v državah s tranzicijsko ekonomijo se giblje med 31 % in 68 

% ustvarjenega bruto družbenega proizvoda (tabela 4.1). Za tranzicijske države je delež 

sive ekonomije lahko indikator za stopnjo ekonomske in politične liberalizacije ter 

kazalec uspešnosti makroekonomske stabilizacije (Glinkina 1999, 103).  

V osnovi se v predtranzicijskem obdobju pojavljajo aktivnosti, ki delujejo v sivi 

ekonomiji, in sicer kot posledica neučinkovite ekonomske politike predvsem v državah 

s planskim gospodarstvom in avtokratskim vodenjem. Za države na prehodu iz 
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tranzicijskega v tržno gospodarstvo, katerih značilnost je velik delež aktivnosti, ki 

delujejo znotraj sive ekonomije, je značilno pomanjkanje državnih mehanizmov, ki naj 

bi regulirali omenjeno področje, kar omogoča razmah sive ekonomije (Feige 1999, 17–

18). Siva ekonomija ima pomembno vlogo v tranzicijskih ekonomijah, zato mora 

vrednotenje uspeha oziroma neuspeha prehoda iz planskega v tržno gospodarstvo 

temeljiti na celotni ekonomski aktivnosti skupaj, kamor spadajo tako formalne kot 

neformalne ekonomske aktivnosti (Feige in Urban 2008). 

Kljub dejstvu, da je zakonodaja v večini držav vzhodne Evrope in bivših držav 

Sovjetske zveze v obdobju po letu 1989 omogočila registracijo večine zakonitih 

dejavnosti, so se managerji pogosto odločali za delovanje v sivi ekonomiji, da so se 

izognili plačilu davkov in prispevkov. Za to obdobje so za te države značilni nizki 

davčni prihodki, visok delež sive ekonomije v bruto družbenem proizvodu in slaba 

kakovost predvsem v storitvenem sektorju (Johnson et al. 1998). 

Tabela 4.1 Delež sive ekonomije v nekaterih tranzicijskih državah 

Država 
Delež sive ekonomije v % bruto družbenega 

proizvoda v obdobju 1999–2003 
Vzhodna Evropa  
Bolgarija,Croatia, Romunija, Albanija 31-39 % 
Madžarska, Poljska, Slovenija, Slovaška 20-30 % 
Bivše države Sovjetske zveze  
Rusija, Litva, Latvija, Estonija, Belorusija 36-49 % 
Gruzija, Azerbajdžan, Ukrajina, 50-68 % 

Vir: Schneider 2006. 

Poročila raziskav navajajo, da kažejo aktivnosti, ki delujejo v sivi ekonomiji bivših 

držav Sovjetske zveze ter osrednje in vzhodne Evrope naslednje značilnosti: 

koeksistenco med državnimi in nedržavnimi aktivnostmi in podjetji v neuradni 

ekonomiji; neuradne in neregulirane aktivnosti, ki običajno nimajo kriminalnega 

značaja; aktivnosti, kjer ni jasno določena meja med formalno in sivo ekonomijo; 

državni mehanizmi in omejitve so tolerantni do sive ekonomije; gibanje med 

delovanjem v sivi in formalni ekonomiji je relativno enostavno, običajno spodbujeno s 

formalni, ekonomiji prijaznimi ali neprijaznimi vladnimi ukrepi (Kaufmann in 

Kaliberda 1996, 2–5). Medtem ko rezultati podobne raziskave (Glikina 1999, 105–115) 

kažejo drugačno sliko, kar še posebno velja za bivše države Sovjetske zveze, in sicer, da 

v sivi ekonomiji prevladujejo predvsem aktivnosti s kriminalno konotacijo. Združen 

povzetek obeh raziskav lahko strnemo v dve temeljni komponenti sive ekonomije v 

tranzicijskih državah, in sicer: da so to običajno zakonsko neregulirane dejavnosti ali 

dejavnosti kriminalnega značaja (Fleming Roman in Farrell 2000, 404). Ne glede na to 

pa ni možno eni ali drugi komponenti pripisati večje pomembnosti za delež dejavnosti, 

ki delujejo v sivi ekonomiji. 
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4.3.2 Siva ekonomija v državah v razvoju 

Siva ekonomija se v državah v razvoju pojavlja v zelo različnem obsegu in je 

običajno večja kot v razvitih in tranzicijskih ekonomijah. Delež sive ekonomije se v 

odvisnosti od posameznih držav giblje v razponu od 13 % do 65 % ustvarjenega bruto 

družbenega proizvoda (tabela 4.2). Pojavlja se v velikem obsegu, na različnih področjih 

delovanja, zaradi česar lahko sklepamo, da se razlogi za njen pojav bistveno ne 

razlikujejo od temeljnih razlogov pojava sive ekonomije v drugih ekonomijah (Fleming, 

Roman in Farrell 2000, 406). Literatura, ki se nanaša na sivo ekonomijo v državah v 

razvoju, večinoma navaja neformalno komponento sive ekonomije, pri čemer še 

posebno poudarja pomembno vlogo sive ekonomije pri zaposlovanju.  

Tabela 4.2 Delež sive ekonomije v nekaterih državah v razvoju 

Država 
Delež sive ekonomije v % bruto družbenega 

proizvoda v obdobju 1999–2003 
Afrika  
Nigerija in Zimbabve 50-63 % 
Etiopia, Mali, Senegal 41-49 % 
Tunizija, Maroko, Gana 31-40 % 
Centralna in južna Amerika  
Gvatemala, Peru, Panama, Brazilija 40-65 % 
Venezuela, Kostarika, Meksiko, Paragvaj 26-39% 
Azija  
Tajska, Kambodža 51-55 % 
Filipini, Šrilanka, Malezija, Nepal  31-50 % 
Hongkong, Singapur 13-17 % 

Vir: Schneider 2006. 

Po nekaterih podatkih (ILO 1999) je bilo v državah Latinske Amerike v obdobju 

1990–1994 ustvarjenih celo do 80 % novih delovnih mest v neformalnem sektorju. 

Neformalni sektor, delujoč v urbanih predelih Afrike, je absorbiral 61 % urbane delovne 

sile in ustvaril več kot 93 % vseh razpoložljivih delovnih mest v regiji v devetdesetih 

letih prejšnjega stoletja. Neformalni sektor je prav tako absorbiral med 40 % in 50 % 

delovne sile v urbanih predelih Azije (ILO 1999).  

Ekonomije v državah v razvoju ne razpolagajo z ustreznimi mehanizmi standardne 

neoklasične ekonomije. Celo revnejše države v razvoju imajo del trga, ki je formalno 

urejen in deluje v skladu zakonodajo in administrativno regulacijo. Zunaj formalno 

organiziranega sektorja deluje neformalni sektor, ki pokriva del ekonomskih transakcij 

v obsegu med 30 % in 70 % ustvarjenega državnega bruto družbenega proizvoda. Ta 

delež je ustvarjen v večjem delu ruralnih trgov in v delu rastočega urbanega 

neformalnega sektorja (Jagannathan 1987, 4). Ne glede na navedena dejstva pa ni moč 

sklepati, da del proizvodnih in storitvenih gospodarskih dejavnosti, ki se izvajajo v 

neformalnem sektorju zajema pretežni delež ekonomskih aktivnosti v sivi ekonomiji. 
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Tukaj je še ilegalni sektor, kot je pridelava, predelava in distribucija nelegalnih 

substanc, prostitucija, prodaja orožja in podobno, ki predstavlja velik in težko merljiv 

delež ilegalnih aktivnosti sive ekonomije.  

4.3.3 Siva ekonomija v razvitih državah 

Tako kot v tranzicijskih in državah v razvoju se siva ekonomija pojavlja tudi v 

državah z razvitim gospodarstvom. Po razpoložljivih podatkih se v razvitih državah 

delež sive ekonomije giblje med 8 % in 30 % ustvarjenega bruto družbenega proizvoda 

(tabela 4.3). Delež sive ekonomije v razvitih državah je sicer manjši kot v tranzicijskih 

državah in državah v razvoju, še vedno pa predstavlja del bruto družbenega proizvoda, 

ki ga je treba upoštevati pri načrtovanju ekonomske politike. Morda je najbolj 

presenetljivo dejstvo, da gre za razvite države z učinkovito ekonomsko politiko, urejeno 

zakonodajo in administrativno ureditvijo, delež sive ekonomije pa vseeno predstavlja 

znaten delež ustvarjenega bruto družbenega proizvoda. 

Tabela 4.3 Delež sive ekonomije v nekaterih razvitih državah 

Država 
Delež sive ekonomije v % bruto družbenega 

proizvoda v obdobju 1999–2003 
Grčija, Italija,  24–30 % 
Švedska, Norveška, Danska, Irska, Francija, 
Španija, Nizozemska, Nemčija, Anglija, 
Portugalska, Belgija, Finska 

12–23 % 

Japonska, Avstrija, Švica, ZDA 8–11 % 

Vir: Schneider 2006. 

Pri tem je zanimivo dejstvo, da je delež sive ekonomije večji v skupini držav južne 

Evrope, kot so: Grčija, Italija, Španija, Portugalska in Belgija, ki že pregovorno v večji 

meri težijo k neformalnemu sektorju (Contini 1982). Po drugi strani težnja 

skandinavskih držav k visokim stopnjam davka zahteva intenziven nadzor in učinkovito 

fiskalno politiko, ki posameznikov ne spodbuja k delovanju v neformalnem sektorju 

(Hansson 1982, 241). Generalno gledano ima siva ekonomija vsekakor manjšo vlogo v 

državah z razvito ekonomijo, kar je verjetno tudi osnovni razlog za manjši delež sive 

ekonomije v razvitih državah kot v tranzicijskih državah in državah v razvoju.  

4.4 Siva ekonomija v Sloveniji 

Slovenija je v študijah o sivi ekonomiji redko zajeta. Še največkrat je omenjena v 

raziskavah sive ekonomije v tranzicijskih državah ali pridruženih članicah EU. Rezultati 

raziskav se običajno razlikujejo zaradi uporabljenih različnih definicij in metodologij, 

kar pogosto onemogoča njihovo primerljivost. Raziskava, ki sta jo opravila Schneider in 

Enste (2003), navaja 22,6 % delež bruto družbenega proizvoda, ustvarjenega v sivi 
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ekonomiji v Sloveniji v obdobju 1990–1993, 23,9 % v obdobju 1994–1995 in 26,7 % v 

obdobju 2000–2001, pri čemer sta upoštevala vse tiste ekonomske aktivnosti, ki so 

administrativno urejene in bi bile normalno obdavčene. Rezultati raziskave poročajo o 

pozitivni dinamiki deleža sive ekonomije v ustvarjenem bruto družbenem proizvodu 

Slovenije v proučevanem obdobju, velikost deleža pa znaša približno četrtino uradno 

izmerjenega bruto družbenega proizvoda. Rezultate nekaterih raziskav, ki se nanašajo 

na obseg in vzroke sive ekonomije v Sloveniji v predtranzicijskem obdobju, sta objavila 

Glas (1991) in Kukar (1995). Rezultati kažejo podobne rezultate glede vzrokov in 

obsega sive ekonomije v Sloveniji v proučevanem obdobju, ki pa se vsi nanašajo na 

preteklo socialistično ureditev. Glavni vzroki za obstoj sive ekonomije v tem obdobju so 

okorel zakonodajni sistem, plansko gospodarstvo, nestabilno makroekonomsko okolje 

ter naraščajoči davki in prispevki v obdobju tranzicije.  

Za tranzicijsko obdobje je značilna hitra rast podjetij v tistih gospodarskih sektorjih, 

kjer so bile vsaj deloma odpravljene birokratske ovire. Večina malih podjetij v 

tranzicijskem obdobju pa je zlasti v začetni fazi delovala v okviru sive ekonomije. Glas 

(1991) ocenjuje delež sive ekonomije v Sloveniji v drugi polovici osemdesetih let 

prejšnjega stoletja z raziskavo med zaposlenimi v podjetjih. Rezultati raziskave kažejo, 

da je v tem obdobju več kot 43 % zaposlenih delovalo tudi v sivi ekonomiji, pri čemer 

so v tem sektorju ustvarili več kot 38 % vseh prihodkov. Trend gibanja deleža 

ustvarjenih prihodkov v sivi ekonomiji se je nadaljeval tudi v naslednjih letih in je po 

ocenah celo naraščal. V raziskavi deleža sive ekonomije v Sloveniji v letu 1993 (Kukar 

1995), ki je temeljila na metodi merjenja stopnje delovno aktivnega prebivalstva, je 

ocenjeno, da približno 26 % vsega delovno aktivnega prebivalstva občasno deluje v sivi 

ekonomiji, ustvarjeni delež pa znaša približno 10 % uradno izmerjenega bruto 

družbenega proizvoda. V raziskavi so uporabljene tudi druge metode merjenja deleža 

sive ekonomije v Sloveniji, pretežno v smislu neregistriranih ekonomskih aktivnosti po 

posameznih gospodarskih sektorjih, pri čemer znaša ocenjen delež sive ekonomije med 

16,8 % in 21,3 % ustvarjenega bruto družbenega proizvoda v Sloveniji v letu 1993 

(Kukar 1995). 

Nedavna raziskava, ki sta jo opravila Flajs in Vajda (2004) in temelji na izčrpnem 

Eurostatovem merjenju ustvarjenega bruto družbenega proizvoda v Sloveniji v obdobju 

1995–2002 ter zajema opazovanje zgolj legalnih ekonomskih aktivnosti, medtem ko 

ilegalne aktivnosti niso zajete, poroča o 6,5 % deležu sive ekonomije v Sloveniji v 

proučevanem obdobju. Ocena deleža sive ekonomije v Sloveniji v letu 2003, ki jo je 

opravila Evropska komisija, znaša okrog 17 % ustvarjenega bruto družbenega proizvoda 

(European Commission 2004). Primerjava nedavnih ocen deleža sive ekonomije v 

Sloveniji s preteklimi ocenami kaže na upadanje deleža ekonomskih aktivnosti, ki 

delujejo v neformalnem sektorju, kar kaže na konec obdobja tranzicije, na učinkovitejše 
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in stabilnejše makroekonomsko okolje, na liberalnejšo zakonodajo in tržno ekonomijo 

(Nastav in Bojnec 2007, 198).  

Tabela 4.4 Delež sive ekonomije v Sloveniji v obdobju 1999–2003  

Delež sive ekonomije v % uradno registriranega bruto družbenega proizvoda v 
Sloveniji, v obdobju 1999–2003 

Obdobje Siva ekonomija v % BDP 
Slovenija 1999–2000 27,1 % 
Slovenija 2001–2002 28,3 % 
Slovenija 2002–2003 29,4 % 

Vir: Schneider 2004. 

V raziskavi, ki jo je opravil Schneider (2004) na vzorcu desetih držav, novih članic 

EU, je med drugim zajeta tudi ocena deleža sive ekonomije v uradno registriranem 

bruto družbenem proizvodu v Sloveniji v obdobju 1999–2003 (tabela 4.4). Po njegovi 

oceni se delež sive ekonomije v proučevanem obdobju v Sloveniji giblje med 27,1 % in 

29,4 %. Presenetljivo pa je dejstvo, da kljub pričakovanju, da bo delež sive ekonomije 

po koncu tranzicije pričel upadati, temu ni tako. Rezultati raziskave kažejo, da delež 

sive ekonomije v post tranzicijskem obdobju še vedno kaže trend rasti, ki je sicer manj 

intenziven kot v obdobju tranzicije, je pa še vedno opazen. Iz navedenega je sklepati, da 

se izkazuje vpliv liberalizacije malega podjetništva in podjetniških aktivnosti tudi skozi 

rast deleža sive ekonomije v bruto družbenem proizvodu (Schneider 2004).  

Dinamika gibanja deleža sive ekonomije v ustvarjeni dodani vrednosti v Sloveniji v 

letih 1995 in 2000 (tabela 4.5) izkazuje trend naraščanja deleža sive ekonomije. Trend 

naraščanja je v skladu z ocenami raziskave (Schneider 2004), ki v obdobju 1999–2003 

izkazuje pozitiven trend rasti deleža sive ekonomije v ustvarjeni bruto dodani vrednosti. 

Naraščanje deleža sive ekonomije je očitno zlasti v panogah E, G, J, K, M, N in O po 

standardni klasifikaciji dejavnosti. Povprečna ocena deleža sive ekonomije v bruto 

dodani vrednosti v Sloveniji se je v letu 1995 gibala med 18,9 % in 20,8 % ter je do leta 

2000 narasla na 20,4 % do 22,5 % registriranega bruto družbenega proizvoda. 

Razširjenost sive ekonomije pa ni značilna zgolj za sezonsko naravnane panoge, kot so 

kmetijstvo, turizem in gradbeništvo, temveč v enaki meri zajema tudi ostale ekonomske 

aktivnosti (Nastav in Bojnec 2007, 205). 

Po podatkih Davčne uprave Republike Slovenije (DURS) se obseg sive ekonomije 

v Sloveniji zopet povečuje in naj bi trenutno predstavljal med 20 % in 24 % odstotkov 

bruto družbenega proizvoda. Med kršitelji so predvsem samostojni podjetniki in mala 

podjetja. Največ je sive ekonomije na področju dela na črno, pri čemer posebej izstopata 

gostinstvo in gradbeništvo. Primerjava deleža sive ekonomije v Sloveniji z državami EU 

pa pokaže, da se obseg vrednosti sive ekonomije v Sloveniji giblje med 14 % bruto 

družbenega proizvoda, kot ga imajo v Franciji, in 29 % bruto družbenega proizvoda, kot 
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ga imajo v Grčiji. DURS razmišlja, da bi za zajezitev sive ekonomije v Sloveniji vpeljal 

več ukrepov, med drugim razmišljajo o tako imenovanem irskem modelu, ko je davčna 

uprava vsem kršiteljem dala prehodni rok za registracijo dejavnosti in ureditev 

dokumentov, nato pa uvedla drastične kazni (Simič in Debeljak 2007). 

Tabela 4.5 Delež sive ekonomije v posameznih gospodarskih panogah v Sloveniji 

Delež sive ekonomije v % ustvarjene in uradno registrirane dodane vrednosti v Sloveniji, v 
letih 1995 in 2000 

 Leto 
Panoga (SKD) 1995 2000 
A – kmetijstvo in B – ribištvo 45,2–50,5 % 37,9–42,3 % 
C – rudarstvo 30,1–33,6 % 26,9–30,1 % 
D – predelovalne dejavnosti 23,8–26,3 % 21,8–24,1 % 
E – oskrba z električno energijo, plinom in vodo 19,9–22,0 % 22,6–25,0 % 
F – gradbeništvo 26,5–29,1 % 25,7–28,1 % 
G – trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke 
porabe 

19,0–20,8 % 22,4–24,5 % 

H – gostinstvo 28,1–30,7 % 28,6–31,3 % 
I – promet, skladiščenje in zveze 30,9–33,8 % 30,2–33,1 % 
J – finančno posredništvo 18,2–19,9 % 29,9–29,4 % 
K – poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne 
storitve 

19,0–20,8 % 23,6–25,8 % 

L – dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno 
zavarovanje 

21,4–3,5 % 22,6–24,7 % 

M – izobraževanje 6,0–6,5 % 22,0–24,1 % 
N – zdravstvo in socialno varstvo 22,0–24,1 % 27,9–30,5 % 
O – druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti 10,7–11,7 % 16,9–18,5 % 

Vir: Nastav in Bojnec 2007. 

4.5 Siva ekonomija in dinamika podjetij 

Fleksibilnost in s tem povezana dinamika malih podjetij ima pomembno vlogo pri 

povečevanju učinkovitosti malega gospodarstva, izboljševanju poslovnih rezultatov, 

povečevanju števila delovnih mest, inovacijskih aktivnostih, ekonomski rasti in drugih 

ekonomskih in socialnih kazalnikih posameznega gospodarstva. Kljub tem dejstvom pa 

je malo gospodarstvo izjemno občutljivo na restriktivno zakonodajo, davčno politiko, 

birokratske omejitve in celo korupcijo (Aidis 2003, Bartlet et al. 2005). 

Internacionalizacija gospodarstva in povečevanje konkurenčnih pritiskov po eni strani 

spodbujajo fleksibilnost in inovativnost malih podjetij, po drugi strani pa lahko vplivajo 

na slabše poslovne rezultate predvsem manj učinkovitih malih podjetij. V takih pogojih 

so posamezniki prisiljeni iskati alternativne vire dohodkov, kar po eni strani vpliva na 

dinamiko nastajanja novih, učinkovitejših malih podjetij, po drugi strani pa povečuje 

delež dejavnosti, ki delujejo v neformalnem sektorju gospodarstva. Neustrezna davčna 

politika in visoki transakcijski stroški birokratskih ovir povečujejo delež dejavnosti, ki 

delujejo v neformalnem sektorju gospodarstva (Nastav in Bojnec 2008). 
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Po mnenju Evropske komisije in OECD (European Commission 2004, OECD 

2002) obstaja neposredna odvisnost med malimi podjetji, predvsem tistimi, v katerih je 

zaposlen lastnik sam, in sivo ekonomijo. Trditev temelji na dejstvu, da so mala podjetja 

fleksibilnejša, se laže izogibajo neprijazni zakonodaji in administraciji in zato laže 

prikrijejo del svoje dejavnosti, ki jo izvajajo v obliki sive ekonomije. Nadalje visoke 

davčne obveznosti ter druge zakonodajne in administrativne ovire vplivajo na 

povečevanje deleža gospodarskih dejavnosti, ki se izvajajo v sivi ekonomiji (Johnson et 

al. 2000). Ne glede na to pa ni mogoče povezati pozitivne odvisnosti dinamike vstopov 

in izstopov podjetij samo z naštetimi vplivi. Davčne obremenitve, regulacija trga 

delovne sile, administrativni transakcijski stroški, investicijska klima, dohodkovna 

neenakost in nekateri drugi dejavniki prav tako vplivajo tako na dinamiko vstopov in 

izstopov podjetij kot na delež sive ekonomije (Schneider in Enste 2002, Aidis 2003, 

Bartlett et al. 2005). 

Raziskava, usmerjena na ugotavljanje stopnje pripravljenosti posameznika za 

ustanovitev novega podjetja (Evans in Leighton 1990), kaže, da je stopnja 

pripravljenosti nezaposlenih oseb, da se zaposlijo kot samozaposlene osebe, kar dvakrat 

večja kot pri zaposlenih osebah. Tako regionalna kot lokalna stopnja nezaposlenosti ima 

neposreden učinek na delež sive ekonomije in dinamiko tako vstopov kot izstopov 

novih podjetij. Stopnja nezaposlenosti nima nujno samo pozitivnih učinkov na dinamiko 

nastajanja novih podjetij, ampak lahko zaradi visokega deleža dejavnosti, ki se 

opravljajo znotraj sive ekonomije, postavlja mala podjetja v nekonkurenčen položaj. 

Predvsem mala podjetja, ki so nastala z namenom samozaposlitve, so zaradi 

nekonkurenčnosti pogosto prisiljena prenehati s poslovanjem, po drugi strani pa tudi 

tisti nezaposleni, ki bi bili sicer pripravljeni ustanoviti podjetje in se samozaposliti, 

zaradi nelojalne konkurence tega ne storijo (Caree et al. 2007).  

Razmerje med stopnjo nezaposlenosti in dinamiko nastajanja novih podjetij 

predvsem z namenom samozaposlitve ima lahko tako pozitivne učinke na dinamiko 

vstopov kot tudi obratno (Audretsch et al. 2005). Prvič, nezaposleni posamezniki so 

pripravljeni ustanoviti lastno podjetje v primeru nizkih oportunitetnih stroškov 

samozaposlitve (Evans in Leighton 1990). Drugič, visoka stopnja nezaposlenosti ima za 

posledico večji delež dejavnosti, ki se izvajajo v sivi ekonomiji, kar je povezano z nizko 

stopnjo dinamike nastajanja novih podjetij kot posledico gospodarstva v depresiji z 

omejenim povpraševanjem in pomanjkanjem poslovnih priložnosti. Tretjič, pozitivna 

dinamika nastajanja novih podjetij vpliva na zmanjšanje deleža sive ekonomije in 

stopnjo nezaposlenosti. Nova podjetja najemajo novo delovno silo, kar vpliva na 

zmanjševanje stopnje brezposelnosti (Storey 1991). Četrtič, povečana podjetniška 

aktivnost se lahko odraža tudi v višji stopnji brezposelnosti. Schumpetrov model 

kreativne destrukcije pravi, da se zaradi inovacij povečuje stopnja brezposelnosti 

(Aghion in Bolton 1997). Fritsch in Mueller (2004) trdita, da je proces kreativne 
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destrukcije in večje konkurence povezan z večjo dinamiko vstopov novih podjetij, kar 

na kratek rok vodi k povečani dinamiki izstopov podjetij. Kakorkoli pa hkrati trdita, da 

je na dolgi rok pričakovati višjo zaposlenost kot posledico pozitivne dinamike vstopov 

novih podjetij. 

Po rezultatih raziskave, ki sta jo opravila Nastav in Bojnec (2008)14 na vzorcu 

desetih novih držav članic EU v obdobju od leta 2000 do leta 2005, je opaziti povečanje 

dinamike tako vstopov novih podjetij kot deleža sive ekonomije, in sicer predvsem v 

zgodnjem obdobju tranzicije. Presenetljiv rezultat raziskave je, da v proučevanem 

obdobju ni najti statistično značilne povezave, kar kaže na dejstvo, da so glavne ovire, 

ki so onemogočale pozitivno dinamiko vstopov novih podjetij, odstranjene ali vsaj 

bistveno zmanjšane. Delež samozaposlenih oseb v deležu vseh zaposlenih oseb v 

proučevanem obdobju se je proti koncu obdobja povečal in se hkrati stabiliziral. Hkrati 

s povečanjem števila novih podjetij se je delež sive ekonomije zmanjšal. Na to je 

odločilno vplivala predvsem podjetništvu prijaznejša politika države, ki je s 

spodbujanjem podjetniških aktivnosti in spodbujanjem malega gospodarstva vplivala na 

zmanjšanje deleža sive ekonomije v bruto družbenem proizvodu (Nastav in Bojnec 

2008). 

Na podlagi vseh naštetih dejstev lahko sklenemo, da siva ekonomija vpliva na 

gospodarstvo tako v negativni kot pozitivni smeri. Najpomembnejši pozitivni vplivi se 

kažejo predvsem v zmanjševanju socialnih napetosti, ko se del presežne delovne sile v 

gospodarstvu preusmeri v delovanje v sivi ekonomiji, kar zmanjšuje probleme s 

socialnega vidika, po drugi strani pa je siva ekonomija svojevrsten inkubator novih 

podjetij, ko posamezniki prerastejo okvir delovanja v tem neformalnem sektorju 

gospodarstva in ustanovijo nova mala podjetja. Negativni vplivi pa se izkazujejo 

predvsem na področju manj pobranih dajatev in manjši konkurenčnosti podjetij, ki 

delujejo v formalnem sektorju gospodarstva, kar vpliva negativno na gospodarsko rast 

(Nastav 2009).  

Pregled in primerjava teoretičnih izhodišč in rezultatov predhodnih empiričnih 

raziskav, ki se nanašajo tako na dinamiko in obnašanje podjetij kot na delež sive 

ekonomije in razloge zanjo, nam v nadaljevanju omogoča primerjavo navedenih dejstev 

z rezultati lastne empirične analize, ki se nanaša na proučevanje dinamike podjetij ter 

deleža in vzrokov sive ekonomije, v panogi lesarstva v Sloveniji, ki sledi v 

nadaljevanju. 

                                                 
14 V vzorec zajete države, članice EU: Bolgarija, Češka, Estonija, Madžarska, Litva, 

Latvija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija. 
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5 ZNAČILNOSTI PANOGE LESARSTVA 

5.1 Predstavitev panoge lesarstva 

Panoga lesarstva spada med predelovalne dejavnosti in zajema proizvodnjo 

žaganega lesa, furnirja in plošč, impregniranje lesa, proizvodnjo pohištva, embalaže, 

stavbnega pohištva in drugih izdelkov iz lesa (lesna galanterija). Po standardni 

klasifikaciji dejavnosti (SKD) se lesna panoga uvršča med predelovalne dejavnosti, ki 

nosijo oznako D. Znotraj skupine predelovalnih dejavnosti lesna panoga obsega dva 

sektorja, in sicer primarni in pohištveni.  

Primarni sektor 

Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, 

razen pohištva, je v SKD označen z DD20 in ga sestavlja pet podskupin: 

DD20.1 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa 

DD20.2 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in 

drugih plošč 

DD20.3 Stavbno mizarstvo 

DD20.4 Proizvodnja lesne embalaže 

DD20.5 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja 

Pohištveni sektor 

Proizvodnja pohištva nosi po SKD oznako DN36.1 in ga sestavlja pet podskupin: 

DN36.11 Proizvodnja sedežnega pohištva 

DN36.12 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega 

DN36.13 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega 

DN36.14 Proizvodnja drugega pohištva 

DN36.15 Proizvodnja žimnic 

Osnovna dejavnost panoge lesarstva je mehanska in kemična predelava lesne 

biomase. Ker Slovenija spada med gozdno poraščene države, je lesarstvo ena od 

tradicionalnih in izvoznih dejavnosti slovenske industrije (Kerin 2000, 3). Panoga 

lesarstva se v Sloveniji uvršča v prvo tretjino najpomembnejših dejavnosti znotraj 

skupine predelovalnih dejavnosti in ima v primerjavi z lesnim sektorjem v EU z vidika 

zaposlitve, realizacije in bruto dodane vrednosti skoraj dvakrat večji pomen (Šivic 2005, 

4). Kljub pomembnosti panoge lesarstva pa je ta približno dvakrat manj produktivna od 

povprečja panoge v EU (Kožar 2006, 8).  

V Sloveniji je v panogi lesarstva v letu 2006 (tabela 5.1) delovalo skupaj 2.586 

podjetij, v katerih je bilo skupaj zaposlenih 23.757 ljudi. V primarnem sektorju je 
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delovalo skupno 1.534 podjetij, ki so skupaj zaposlovala 11.780 ljudi, povprečno 7,7 

zaposlenih na podjetje, medtem ko je v bilo v pohištvenem sektorju aktivnih 1.052 

podjetij, ki so skupaj zaposlovala 11.988 ljudi, povprečno 11,4 zaposlenih na podjetje.  

Tabela 5.1 Število podjetij in število zaposlenih v panogi lesarstva v Sloveniji, 

2006 

Število podjetij in število zaposlenih v panogi lesarstva v Sloveniji, 2006 po 
podsektorjih in skupinah (SKD) v panogi lesarstva v Sloveniji v letu 2006 

SKD Primarni sektor 
Število 

podjetij 

Število 

zaposlenih 

DD20 Obdelava in predelava lesa 1.534 11.780 

DD20.1 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje 
lesa 

441 2.327 

DD20.2 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega 
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč 

24 1.732 

DD20.3 Stavbno mizarstvo 485 4.891 

DD20.4 Proizvodnja lesne embalaže 168 625 

DD20.5 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, 
slame in protja 

416 2.205 

 Pohištveni sektor   

DN36.1 Proizvodnja pohištva 1.052 11.988 

Primarni in pohištveni sektor skupaj 2.586 23.767 

Vir: SURS 2008g (SI-Stat). 

5.2 Razvoj in posebnosti panoge lesarstva 

Zgodovina slovenske lesne industrije sega v prvo polovico devetnajstega stoletja, 

ko je obsežna gozdna poraščenost ozemlja omogočala dostop do poceni lesne biomase, 

hkrati pa je bilo na razpolago dovolj cenene delovne sile, kar je omogočilo dinamičen 

razvoj panoge. Za to obdobje je značilna slaba izkoriščenost surovine, saj je bilo 

izkoriščenih le slabih dvajset odstotkov posekane lesne biomase. To je bilo obdobje 

ustanavljanja množice lesnopredelovalnih obratov, ki so se kasneje razvili v velika 

lesnoindustrijska podjetja. Prelomno obdobje za slovensko lesno industrijo je bilo po 

koncu druge svetovne vojne, ko je lesna industrija prerasla v eno izmed vitalnejših 

gospodarskih panog in zasedla pomembno mesto v celotni industrijski proizvodnji 

takratne države. Razvoj panoge je temeljil predvsem na razpoložljivi surovini, 

dolgoletni tradiciji in razpoložljivi delovni sili. V tem času je bil večji poudarek na 

večjem številu zaposlenih kot na produktivnosti, zaradi česar se je dejavnost premaknila 

iz majhnih obrtnih delavnic v velika lesnoindustrijska podjetja, ki so zaposlovala veliko 

število ljudi (Tajnikar 2005, 3). V začetnem povojnem obdobju je prevladoval predvsem 

primarni sektor s poudarkom na žagarstvu, ki pa se je skozi leta spreminjal in širil na 
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področje pohištvenega sektorja. Panoga se je uspešno razvijala vse do svojega vrhunca 

v prvi polovici osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko so bili panožni kazalniki 

uspešnosti poslovanja lesne industrije v Sloveniji nad povprečjem kazalnikov 

slovenskega gospodarstva. V tem obdobju je bilo v panogi zaposlenih več kot 35.000 

ljudi, največ v letu 1984, ko je bilo zaposlenih 35.441 ljudi (Mrak 1998, 327).  

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je kot posledica političnih sprememb in s 

tem povezane izgube trga lesna panoga začela krčiti in se je njen pomen za 

gospodarstvo zmanjšal. Število zaposlenih v panogi se je začelo dramatično 

zmanjševati, kazalniki uspešnosti pa so zdrsnili pod povprečje kazalnikov slovenskega 

gospodarstva. Trend zmanjševanja števila zaposlenih v panogi se še vedno nadaljuje 

(slika 5.1). 

Slika 5.1 Gibanje števila zaposlenih15 v panogi lesarstva v Sloveniji, 1996–2006 

26121

25658

25155
25404

25994

25365

25930

25.425
25.140

24343

23767

23000

23500

24000

24500

25000

25500

26000

26500

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Število zaposlenih v panogi lesarstva (DD20 in DN36.1 skupaj)
 

Vir: SURS 2008g (Si-Stat). 

Primerjava gibanja števila zaposlenih po posameznih sektorjih kaže zmanjševanje 

števila zaposlenih tako v primarnem (DD20) kot v pohištvenem sektorju (DN36.1). 

Medtem ko je v primarnem sektorju zaznati večjo dinamiko gibanja števila zaposlenih, 

so te spremembe v pohištvenem sektorju skozi proučevano obdobje bolj enakomerne 

(slika 5.2). 

Velik del krivde za slabo stanje panoge lesarstva je treba pripisati preteklemu 

družbeno-ekonomskemu sistemu, ki podjetij ni spodbujal k inovativnosti in iskanju 

optimalnih učinkovitih poti pri ustvarjanju dodane vrednosti. Najbolj pa je na 

                                                 
15 Število zaposlenih zajema vse zaposlene in samozaposlene osebe skupaj. Med osebe, ki 

delajo, niso zajeti družinski člani, ki pomagajo, in osebe, ki delajo na podlagi pogodb o delu ali 
avtorskih pogodb. 
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poslabšanje rezultatov panoge vplivala osamosvojitev Slovenije in s tem povezana 

izguba trgov nekdanje Jugoslavije. Po večletnem zdravljenju je stanje panoge lesarstva 

še vedno slabo, kar se odraža v njeni nekonkurenčnosti. Glavni negativni značilnosti sta 

nizka produktivnost dela in prevelika kratkoročna zadolženost, kar onemogoča 

doseganje višjih dodanih vrednosti (Dimovski et al. 2000, 25).  

Slika 5.2 Gibanje števila zaposlenih v panogi lesarstva v Sloveniji, 1996–2006 
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Panoga lesarstva v Sloveniji je postavljena v neenakopraven položaj v primerjavi z 

ostalimi panogami. V razvojnih državnih dokumentih ni obravnavana enakopravno, 

zaradi česar imajo poslovni subjekti manjše možnosti za razvoj, predvsem zaradi 

pomanjkanja sredstev za vlaganje v raziskave in razvoj, kar se odraža v nizki 

konkurenčnosti panoge. Višjo stopnjo konkurenčnosti bi bilo mogoče doseči le z 

inovativnejšimi proizvodnimi programi in z višjo tehnološko zahtevnostjo proizvodov 

in procesov, kar bi panogi lesarstva omogočilo proizvodnjo in izvoz izdelkov z višjo 

dodano vrednostjo namesto izvoza surovin in polizdelkov z nižjo dodano vrednostjo 

(GZS 2008a).  

5.3 Gospodarski kazalniki in kazalci panoge lesarstva v Sloveniji 

Analiza rezultatov poslovanja v panogi lesarstva kaže, da je panoga po slabih 

rezultatih poslovanja v devetdesetih letih prejšnjega stoletja na začetku novega tisočletja 

le dosegla presežek prihodkov nad odhodki. Izboljšanje rezultatov pa je bilo le začasno, 

saj se je trend v naslednjih treh letih ponovno obrnil navzdol in v letu 2003, ko so 

odhodki za 23,8 milijona evrov presegali prihodke, dosegel dno. V zadnjih letih se 
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rezultati panoge ponovno izboljšujejo, saj je panoga lesarstva16 v letu 2006 ustvarila 

1,49 milijarde evrov vseh prihodkov in 1,46 milijarde evrov vseh odhodkov, pri čemer 

je ustvarila okroglo 25 milijonov evrov čistega dobička. Pri tem je bilo v panogi 

lesarstva zaposlenih 4,4 % vseh zaposlenih v gospodarskih družbah v Sloveniji, ki so 

ustvarili 2,2 % delež prihodkov vseh gospodarskih družb, od tega 3,7 % delež prodaje 

izven Slovenije in 1 % neto čistega dobička (Mrak 2007). V tem obdobju je panoga 

lesarstva ustvarila 47,6 % vseh ustvarjenih prihodkov na tujih trgih in 52,4 % vseh 

ustvarjenih prihodkov na domačem trgu. Neto čisti dobiček se je v primarnem sektorju 

(DD20) v primerjavi z letom 2005 povečal s 3,35 milijona evrov na 8,23 milijona evrov 

v letu 2006. V pohištvenem sektorju (DN36) se je neto čisti dohodek zmanjšal s 7,09 

milijona evrov v letu 2005 na 6,83 milijona evrov (Mrak 2007).  

V letu 2006 je v predelovalnih dejavnostih (D) v Sloveniji delovalo skupaj 18.251 

podjetij in samostojnih podjetnikov, od tega v panogi lesarstva17 2.586 podjetij in 

samostojnih podjetnikov (Si-Stat 2007), kar pomeni 14,2 % delež med vsemi podjetji v 

predelovalni dejavnosti. Bruto dodana vrednost na zaposlenega v panogi lesarstva v letu 

2006 je v primarnem lesarskem sektorju znašala povprečno 20.397 evrov, v 

pohištvenem sektorju pa v povprečju 18.410 evrov. Bruto dodana vrednost na 

zaposlenega v celotni panogi lesarstva je tako v povprečju znašala 19.403 evrov, kar je 

le dobrih 67 % dodane vrednosti na zaposlenega v predelovalnih dejavnostih, ki dosega 

povprečno 26.974 evrov, in le slabih 64 % bruto dodane vrednosti na zaposlenega v 

celotnem gospodarstvu, ki dosega povprečno bruto dodano vrednost na zaposlenega 

30.408 evrov (SURS 2008).  

Kot je razvidno iz tabele 5.9, kazalec gibanja bruto dodane vrednosti na 

zaposlenega tako v primarnem (DD20) kot v pohištvenem sektorju (DN36.1) zaostaja za 

vrednostjo kazalca tako predelovalnih dejavnosti (D) kot v celotnem gospodarstvu 

(SKD). Stopnja rasti kazalca bruto dodane vrednosti na zaposlenega je prenizka, da bi 

se zaostanek za povprečno doseženo dodano vrednostjo v predelovalnih dejavnostih in 

celotnem gospodarstvu v srednjeročnem obdobju lahko bistveno zmanjšal. 

                                                 
16 Podjetja po dejavnosti SKD: DD20 – obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz 

lesa, plute, slame in protja, razen pohištva; DN36 – proizvodnja pohištva in druge predelovalne 
dejavnosti. 

17 Podjetja po dejavnostih SKD: DD20 in DN36.1 – proizvodnja pohištva. 
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Tabela 5.2 Gibanje bruto dodane vrednosti na zaposlenega v Sloveniji, 2002–

2006 

Gibanje bruto dodane vrednosti na zaposlenega (v EUR) v celotnem gospodarstvu, v 
predelovalnih dejavnostih in po posameznih sektorjih panoge lesarstva v obdobju 2002–2006  

v tekočih cenah 
Leto 2002 2003 2004 2005 2006 

Celotno gospodarstvo (SKD) 24.700 26.211 27.944 29.066 30.408 
Predelovalne dejavnosti (D) 23.153 24.565 26.063 26.974 28.800 
Primarni sektor (DD20) 15.454 16.210 17.430 18.172 20.397 
Pohištveni sektor (DN36.1) 15.494 16.023 17.015 17.354 18.410 

 Gibanje bruto dodane vrednosti na zaposlenega (v EUR) v stalnih cenah glede na leto 2002 
Leto 2002 2003 2004 2005 2006 

Celotno gospodarstvo (SKD) 24.700 25.058 25.874 26.304 26.855 
Predelovalne dejavnosti (D) 23.153 23.485 24.132 24.411 25.374 
Primarni sektor (DD20) 15.454 15.497 16.139 16.445 17.971 
Pohištveni sektor (DN36.1) 15.494 15.318 15.755 15.705 16.220 

Vir: SURS 2008b (SI-Stat). 

Kot lahko vidimo v grafičnem prikazu gibanja bruto dodane vrednosti na 

zaposlenega (BDV/Z), izkazuje primarni sektor (DD20) v letih 2005 in 2006 rahlo 

hitrejšo rast bruto dodane vrednosti na zaposlenega kot pohištveni sektor (DN36.1), 

predelovalne dejavnosti (D) in celotno gospodarstvo (SKD) (slika 5.3). Ker pa primarni 

sektor (slika 5.3) v obdobju 2002 do 2006 izkazuje dinamičnejše zmanjševanje števila 

zaposlenih kot pohištveni sektor, lahko hitrejšo rast bruto dodane vrednosti na 

zaposlenega v večji meri pripisujemo boljši učinkovitosti kot večjemu povpraševanju in 

prodaji. 

Slika 5.3 Grafični prikaz gibanja dodane vrednosti na zaposlenega v Sloveniji, 

2002–2006 v stalnih cenah 

 
Vir: SURS 2008b (SI-Stat). 
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Gospodarske družbe v panogi lesarstva brez drugih predelovalnih dejavnosti so v 

letu 2006 ustvarile 4,86 % vseh prihodkov, ustvarjenih znotraj področja predelovalnih 

dejavnosti, pri čemer so ustvarila 1,77 % neto čistega dobička. Pri tem je bilo v 

gospodarskih družbah v panogi lesarstva zaposlenih 4,09 % vseh zaposlenih v 

gospodarskih družbah v predelovalnih dejavnostih v Sloveniji, ki so ustvarili 4,86 % 

vseh prihodkov, od tega 3,82 % prodaje izven Slovenije. Čisti prihodki od prodaje 

panoge lesarstva brez drugih predelovalnih dejavnosti v Sloveniji v letu 2006 znašajo 

1,09 milijarde evrov, od tega je bilo 50,10 % vseh prihodkov ustvarjenih na tujih trgih 

(tabela 5.3).  

Tabela 5.3 Poslovanje panoge lesarstva in predelovalnih dejavnosti v Sloveniji, 

2006 

Poslovanje predelovalnih dejavnosti (D) in panoge lesarstva skupno (DD20 in DN36.1) in 
posamezno za primarni (DD20) in pohištveni sektor (DN36.1)  

Slovenija, 2006, v milijonih EUR 
 DD20 + 

DN.36.1 
DD20 DN36.1 D 

% les v 
pred. dej. 

Število podjetij 840 501 339 6.939 12,10 
Število zaposlenih 18.369 8.434 9.935 206.408 4,09 
Prihodki skupaj 1.106,71 553,32 553,39 22.750,02 4,86 
Čisti prihodki od prodaje 1.089,65 553,30 536,35 21.867,60 4,98 
Prodaja izven Slovenije 518,88 273,43 281,45 13.591,40 3,82 
Prodaja izven Slovenije v % 50,10 49,40 50,90 59,70 - 
Čisti dobiček - 17,46 - 1.040,19 - 
Čista izguba - 9,23 - 188,57 - 
Neto dobiček 2006 15,06 8,23 6,83 851,61 1,77 

Opomba: - podatek ni znan. 

Vir: AJPES, FI-PO, Splošni podatki o poslovanju gospodarskih družb. 

Primerjava gibanja kazalca neto čistega dobička gospodarskih družb (SKD), 

predelovalnih dejavnosti (D) in panoge lesarstva (DD20 in DN36.1) v Sloveniji v 

obdobju od 2003 do 2006 kaže, da panoga lesarstva v obdobju od leta 2004 do leta 2006 

izkazuje pozitiven trend rasti kazalca neto čistega dobička, za razliko od leta 2003, ko je 

bil ustvarjen neto čisti dobiček panoge še negativen (tabela 5.4). Primerjava indeksa 

rasti neto čistega dobička celotnega gospodarstva, predelovalnih dejavnosti in panoge 

lesarstva pa kaže hitrejšo rast neto čistega dobička v panogi lesarstva, kar kaže na 

okrevanje tega dela gospodarstva.  

Kljub hitremu krčenju števila zaposlenih v zadnjem desetletju je panoga lesarstva 

še vedno delovno intenzivna panoga, ki pa z uvajanjem metod za dvig produktivnosti, z 

uvajanjem sodobnejše tehnologije in novih znanj uspešno dviguje produktivnost, kar se 

odraža kot pozitiven rezultat ustvarjenega neto čistega dobička (tabela 5.4). Za panogo 

lesarstva je značilna visoka koncentracija podjetij, tako 1 % podjetij ustvari 25 % 
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celotne realizacije, prvih 3 % podjetij pa kar 50 % celotne realizacije v panogi. Regijsko 

je tako primarni kot pohištveni sektor v največji meri zastopan v notranjski, koroški in 

savinjski regiji. V notranjski regiji je panoga lesarstva zastopana kar v petkrat večji meri 

kot v povprečju v Sloveniji.  

Tabela 5.4 Pregled neto čistega dobička gospodarskih družb v Sloveniji, 2003–

2006  

Neto čisti dobiček gospodarskih družb (SKD) in panoge lesarstva skupno (DD20 in DN36.1) 
in posamezno za primarni (DD20) in pohištveni sektor (DN36.1)  

Slovenija, 2003–2006, v milijonih EUR (realno glede na leto 2003) 
 2003 2004 2005 2006 

Gospodarske družbe v Sloveniji (SKD) 1.315,17 1.582,63 1.732,71 2.370,02 
Predelovalne dejavnosti (D) 508,25 - 628,12 784,89 
Primarni sektor (DD20) -6,53 - 3,17 7,59 
Pohištveni sektor (DN36.1) -4,52 - 6,71 6,29 
Skupaj DD20 in DN36.1 -11,05 5,99 9,88 13,88 
Delež DD20 in DN36.1 skupno v SKD - 0,38 % 0,57 % 0,59 % 
Delež DD20 in DN36.1 skupno v D - - 1,57 % 1,77 % 

Indeks rasti neto čistega dobička glede na preteklo leto 
Indeks gospodarske družbe (SKD) - 1,24 1,12 1,41 
Indeks predelovalne dejavnosti (D) - - - 1,28 
Indeks lesarstvo (DD20 + DN36.1) - - 1,69 1,44 

Opomba: - podatek ni znan. 

Vir: AJPES, SKEP GZS. 

Panoga lesarstva je v letu 2006 ustvarila 15 milijonov evrov neto čistega dobička. 

Od tega je približno 55 % prispeval primarni sektor (DD20), razliko pa pohištveni 

sektor (DN36.1). Prve tri najpomembnejše države izvoza panoge lesarstva so Italija 

Nemčija in Hrvaška, države uvoza pa Italija, Nemčija in Avstrija. Primarni sektor 

(DD20) je v letu 2006 v primerjavi z letom 2005 proizvedel 4,9 % več izdelkov, dodana 

vrednost pa je v tem sektorju zrasla za 3,5 %. V pohištvenem sektorju (DN36.1) se je 

dodana vrednost v letu 2006 zmanjšala za slab odstotek v primerjavi s preteklim letom. 

Dodana vrednost na zaposlenega v panogi je v letu 2006 znašala 19.403 evrov, kar je 

7 % več kot v preteklem letu. 

5.4 Primerjava panoge lesarstva v Sloveniji in EU 

Gozdno-lesna industrija18 predstavlja 8 % industrije v evropski skupnosti (EU), 

zaposluje 3,2 milijona ljudi v 441.000 podjetjih in predstavlja enega večjih industrijskih 

sektorjev. EU je na področju lesne industrije prva v svetu in kljub dejstvu, da ima le 5 % 

                                                 
18 Gozdno-lesna industrija po NACE klasifikaciji zajema: obdelava in predelava lesa 

(NACE 20), proizvodnja celuloze papirja in izdelkov iz papirja (NACE 21), proizvodnja 
pohištva in druge predelovalne dejavnosti (NACE 36). 
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gozdne površine, ustvari od 25 do 30 % svetovni delež proizvodov iz lesa (Eurostat 

2008c). Panoga lesarstva tudi v EU ni visoko donosna in konkurenčno učinkovita, poleg 

tega pa konstantno izgublja svoj delež v bruto dodani vrednosti znotraj skupine 

predelovalnih dejavnosti. Tako primarni kot pohištveni sektor sta v EU nekonkurenčna 

v primerjavi z novimi državami članicami iz vzhodne Evrope. Nekonkurenčnost je 

opazna predvsem pri stroških surovin, cene delovne sile in stroških energije. Z 

namenom dviga konkurenčnosti se intenzivno usmerja v povečevanje produktivnosti s 

pomočjo novih tehnologij, z uvajanjem novih proizvodov in materialov, aktivnega 

tržnega komuniciranja, razvijanja novih tržnih poti in s standardizacijo proizvodov 

(Tajnikar 2005, 5).  

Za panogo lesarstva v EU je značilno, da v velikostni strukturi podjetij prevladujejo 

predvsem mikro, mala in srednje velika podjetja, ki v povprečju zaposlujejo manj kot 20 

ljudi in so pogosto družinska podjetja. Iz navedenih razlogov je pomen panoge lesarstva 

tako iz sociološkega kot ekonomskega vidika pogosto podcenjen znotraj gospodarskih 

dejavnosti EU. Podjetja, ki delujejo v panogi lesarstva v EU, so pogosto locirana v 

odročnejših krajih z manj populacije, kar takšnim področjem omogoča ekonomsko 

aktivnost, zaposlovanje in infrastrukturo in s tem podpira življenjski standard na manj 

razvitih območjih EU (European commission 2008). Pozitivni vplivi panoge lesarstva 

segajo v smislu sodelovanja tudi na druge industrijske sektorje, kot so proizvodnja 

specializiranih strojev in naprav, procesne tehnike, kemične industrije, projektiranja in 

svetovanja ter še mnoge druge dejavnosti. Največji delež lesne industrije med državami 

članicami EU je prisoten v Nemčiji, tesno pa ji sledijo še Francija, Italija, Španija in 

Švedska.  

Slika 5.4 Gibanje indeksa proizvodnje po sektorjih, EU-27 za obdobje 1996–

2006  

 
 

Vir: Eurostat 2008c, European Business – Fact and Figures. 
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Primarni sektor (NACE19 Division 20) v EU-27 izkazuje relativno stabilno rast 

indeksa proizvodnje v obdobju 1996 do 2006, z izjemo leta 2001, ko je zabeležen rahel 

padec. Pohištveni sektor (NACE Group 36.1) v obdobju 1996 do 2000 beleži močno in 

konstantno rast indeksa proizvodnje, medtem ko je v obdobju 2001 do 2006 opazen 

padec indeksa proizvodnje od -0,6 % do -0,7 % na leto (slika 5.4). 

V nasprotju z bolj ali manj konstantno rastjo proizvodnje se indeks zaposlenosti v 

EU-27 v obdobju 1996 do 2006 vztrajno zmanjšuje, kar je na splošno značilno za 

celotno industrijo (slika 5.5). V primarnem sektorju (NACE 20) je v letu 2004 delovalo 

197.000 podjetij, ki so zaposlovala 1,31 milijona ljudi. Največji delež dodane vrednosti 

v primarnem sektorju je ustvarila Nemčija, katere delež je znašal 18,6 % celotne dodane 

vrednosti primarnega sektorja EU-27, sledita pa ji Italija s 14,6 % deležem in Anglija z 

12,3 % deležem. Povprečna dodana vrednost na zaposlenega je v primarnem sektorju v 

EU-27 v letu 2004 znašala 26.412 evrov. 

Slika 5.5 Gibanje indeksa zaposlenosti po sektorjih, EU-2720 za obdobje 1996–

2006 

  
Vir: Eurostat 2008c, European Business – Fact and Figures. 

V letu 2004 je pohištveni sektor (NACE Group 36.1) v EU-27 sestavljalo 144.000 

podjetij, v katerih je bilo zaposlenih 1,4 milijona ljudi. Največji delež dodane vrednosti 

v pohištvenem sektorju je prav tako kot v primarnem sektorju ustvarila Nemčija, katere 

delež je znašal 19,3 % celotne dodane vrednosti v pohištvenem sektorju EU-27. Sledila 

je Italija s 14,3 % deležem in Anglija s 14,3 % deležem. Povprečna dodana vrednost na 

                                                 
19 NACE: Enotna statistična klasifikacija ekonomskih aktivnosti v Evropski skupnosti. 

Zajema štiri ravni razčlembe NACE Rev. 2 (področje, oddelek, skupina, razred). SKD 2008 je 
na podlagi 31. člena Zakona o državni statistiki usklajena z NACE Rev. 2. 

20 Države članice Evropske skupnosti (EU-27): Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, 
Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Italija, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, 
Madžarska, Malta, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška, 
Finska, Švedska, Anglija. 
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zaposlenega je v pohištvenem sektorju v EU-27 v letu 2004 znašala 25.357 evrov 

(Eurostat 2008d).  

Primerjava panoge lesarstva v Sloveniji z EU-27 pokaže upadanje števila 

zaposlenih tako v Sloveniji kot EU-27, pri čemer Slovenija z 19.403 evri dodane 

vrednosti na zaposlenega dosega slabih 75 % povprečne dodane vrednosti na 

zaposlenega v EU-27, kjer ta znaša 25.885 evrov. Pri tem primarni sektor (DD20) z 

20.397 evri dodane vrednosti na zaposlenega dosega dobrih 77 % dodane vrednosti na 

zaposlenega v primarnem sektorju EU-27 (NACE 20), kjer ta znaša 26.412 evrov, 

medtem ko pohištveni sektor (DN36.1) z 18.410 evri dodane vrednosti na zaposlenega 

dosega dobrih 72,6 % dodane vrednosti na zaposlenega v pohištvenem sektorju EU-27 

(NACE 36.1), kjer ta znaša 25.357 evrov. 

Kot lahko vidimo ima panoga lesarstva pomemben delež v slovenskem 

gospodarstvu tako z vidika zaposlovanja, kot z vidika ustvarjanja nove vrednosti. Žal pa 

primerjava produktivnosti panoge v Sloveniji s povprečjem produktivnosti panoge v EU 

pokaže, da je produktivnost slovenske panoge lesarstva približno dvakrat manjša od 

povprečja v EU. Največji problemi s katerimi se sooča panoga so njena 

nekonkurenčnost, nizka produktivnost dela in prevelika zadolženost. Za panogo je 

značilno, da tako v Sloveniji kot EU v panogi prevladujejo predvsem mikro, mala in 

srednja podjetja, ki imajo v povprečju zaposlenih manj kot dvajset ljudi. Za panogo 

lesarstva v Sloveniji je značilna visoka koncentracija podjetij, ki proizvajajo polizdelke 

in izdelke z nizko dodano vrednostjo, kar še dodatno poslabšuje konkurenčni položaj 

podjetij, ki delujejo v panogi. Pričakovati je, da se bo s širjenjem EU konkurenčni 

položaj panoge lesarstva v Sloveniji še poslabšal v primerjavi z novimi pridruženimi 

članicami iz vzhodne Evrope. Panoga bi morala v prihodnosti doseči večjo stopnjo 

konkurenčnosti predvsem z inovativnejšimi programi in višjo tehnološko zahtevnostjo 

proizvodov, ki bi nadomestili proizvodnjo izdelkov z nizko dodano vrednostjo in 

dodelavne posle. V nasprotnem primeru, se bo konkurenčni položaj panoge še naprej 

poslabševal, kar bo vplivalo tako na zmanjševanje števila podjetij v panogi, kot število 

zaposlenih v tem sektorju gospodarstva.  
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6 DINAMIKA PODJETIJ V PANOGI LESARSTVA 

6.1 Nastajanje in umiranje podjetij v panogi lesarstva 

Dinamika nastajanja novih podjetij v panogi lesarstva (tabela 6.1) v sektorju 

obdelave in predelave lesa, proizvodnje izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen 

pohištva (podpodročje DD – standardne klasifikacije dejavnosti) v obdobju od leta 2000 

do leta 2006 kaže na sorazmerno uravnotežen delež novih nastalih podjetij v 

posameznih letih, ki se v povprečju giblje med 3,43 % v letu 2005 do 4,97 % v letu 

2002. Večji odmik deleža novih nastalih podjetij v omenjeni skupini se pojavi v letu 

2006, ko je ta znašal 9,59 % vseh podjetij, ki so delovala v sektorju obdelave in 

predelave lesa (DD) panoge lesarstva. Povečan delež novih nastalih podjetij v letu 2006 

je posledica pozitivnih konjunkturnih gospodarskih gibanj, ki so med drugim vplivala 

tudi na povečano stopnjo povpraševanja po izdelkih in storitvah sektorja obdelave in 

predelave lesa (DD). 

Tabela 6.1 Preživela podjetja v skupini obdelava in predelava lesa v Sloveniji, 

2000–2006  

Preživela podjetja v skupini podjetij DD (SKD), Slovenija, 2000–2006 

Leto 
Število in delež novonastalih podjetij 

v posameznem letu 

Delež novonastalih podjetij v posameznem 
letu, ki so preživela določeno število let v % 

Leta preživetja 

 Število Delež v % 1 leto 2 leti 3 leta 4 leta 5 let 
2000 57 3,44 92,98 91,23 78,95 78,95 75,44 
2001 57 3,45 89,47 84,21 78,95 70,18 63,16 
2002 84 4,97 96,43 89,29 84,52 77,38 - 
2003 66 3,99 78,79 71,21 65,15 - - 
2004 73 4,43 89,04 78,08 - - - 
2005 55 3,43 89,09 - - - - 
2006 162 9,59 - - - - - 
Število oseb, ki delajo v novonastalih podjetjih v letu nastanka in letu preživetja, Slovenija 

2000–2006 
   Število oseb, ki delajo v letu preživetja 

Leto Število oseb, ki delajo v letu nastanka 1 leto 2 leti 3 leta 4 leta 5 let 
2000 113 133 148 137 131 125 
2001 93 111 90 87 87 - 
2002 168 202 189 170 - - 
2003 88 126 140 - - - 
2004 102 133 - - - - 
2005 - - - - - - 
2006 - - - - - - 

Opomba: Podjetja po dejavnostih: DD – obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov 
iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva.  

Opomba: - podatek ni znan. 

Vir: SURS 2008f (SI-Stat). 
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Delež novih nastalih podjetij, ki so preživela določeno število let od ustanovitve v 

obdobju od leta 2000 do leta 2006, v sektorju obdelave in predelave lesa (DD) kaže na 

rahlo upadanje deleža preživelih podjetij. Predvsem je opazna razlika med dvoletnim 

preživetjem podjetij, ki so nastala v letu 2002, ko je delež znašal 92,98 %, in dvoletnim 

preživetjem podjetij, nastalih v letu 2003, ko je dveletna stopnja preživetja znašala samo 

71,21 %. Povprečna stopnja preživetja novih podjetij, ki so preživela prvo leto 

poslovanja, znaša dobrih 89 % in pade na slabih 70 % novih podjetij, ki so preživela pet 

let. 

Pregled gibanja števila zaposlenih v novih podjetjih (tabela 6.1) v sektorju obdelave 

in predelave lesa (DD) se v povprečju giblje med 1,33 do 2,00 zaposleni osebi v 

posameznem novem podjetju v letu nastanka. Glede na število let, ki jih preživijo nova 

podjetja, se povprečno število zaposlenih na posamezno novo podjetje povečuje glede 

na število let preživetja in po razpoložljivih podatkih znaša 2,91 zaposlene osebe v 

novih podjetjih v letu 2000, ki so v letu 2005 še poslovala. 

Tabela 6.2 Preživela podjetja v skupini proizvodnja pohištva v Sloveniji, 2000–

2006  

Preživela podjetja v skupini podjetij DN (SKD), Slovenija, 2000–2006 

 
Število novonastalih podjetij v 

posameznem letu 

Delež novonastalih podjetij v posameznem 
letu, ki so preživela določeno število let v % 

Leta preživetja 

Leto Število Delež v % 1 leto 2 leti 3 leta 4 leta 5 let 
2000 72 3,23 84,72 76,39 68,06 65,28 50,00 
2001 90 4,20 94,44 87,78 80,00 76,67 74,44 
2002 82 3,93 87,80 79,27 70,73 65,85 - 
2003 59 3,04 96,61 89,83 79,66 - - 
2004 85 4,40 96,47 95,29 - - - 
2005 61 3,27 88,52 - - - - 
2006 54 2,93 - - - - - 
Število oseb, ki delajo v novonastalih podjetjih v letu nastanka in letu preživetja, Slovenija 

2000–2006 
  Število oseb, ki delajo v letu preživetja 

Leto Število oseb, ki delajo v letu nastanka 1 leto 2 leti 3 leta 4 leta 5 let 
2000 229 219 228 213 211 220 
2001 145 157 170 160 151 - 
2002 106 - 155 155 - - 
2003 84 89 - - - - 
2004 120 144 - - - - 
2005 - - - - - - 
2006 - - - - - - 

Opomba: Podjetja po dejavnostih: DN-proizvodnja pohištva in druge predelovalne 
dejavnosti, reciklaža.  

Opomba: - podatek ni znan. 

Vir: SURS 2008f (SI-Stat). 
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Dinamika nastajanja novih podjetij v panogi lesarstva (tabela 6.2) v sektorju 

proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti, reciklaža (podpodročje DN-

standardne klasifikacije dejavnosti), v obdobju od leta 2000 do leta 2006, kaže na 

uravnoteženo dinamiko deleža novih podjetij v posameznih letih, ki se v povprečju 

giblje med 2,93 % v letu 2006 do 4,40 % v letu 2004. Delež novih podjetij, ki so 

preživela določeno število let od ustanovitve v obdobju od leta 2000 do leta 2006, v 

sektorju proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti (DN) kaže, da se delež 

preživelih podjetij iz leta v leto povečuje. Predvsem je opazna razlika med dvoletnim 

preživetjem podjetij, ki so nastala v letu 2000, ko je delež podjetij, ki so leta 2002 še 

poslovala, znašal 76,39 %, in dvoletnim preživetjem podjetij, nastalih v letu 2004, ko je 

delež podjetij, ki so leta 2006 še poslovala, znašal kar 95,29 %, kar pomeni, da je od 85 

novih, v letu 2004 ustanovljenih podjetij v letu 2006 poslovalo še 81 podjetij. 

Povprečna stopnja preživetja novih podjetij, ki so preživela prvo leto poslovanja, znaša 

slabih 92 % in se zmanjša na povprečno 62 % novih podjetij, ki so preživela pet let. 

Pregled gibanja števila zaposlenih v novih podjetjih (tabela 6.2) v sektorju 

proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti (DN) se v povprečju giblje med 

1,42 do 3,18 zaposlenih oseb v posameznem novem podjetju v letu nastanka. Glede na 

število let, ki jih nova podjetja preživijo, se povprečno število zaposlenih na posamezno 

novo podjetje povečuje glede na število let preživetja in po razpoložljivih podatkih 

znaša 7,1 zaposlene osebe v novih podjetjih v letu 2000, ki so v letu 2005 še poslovala. 

6.2 Osnovni namen raziskave 

6.2.1 Namen raziskave 

Namen raziskave je proučevanje vplivov spreminjanja števila in pomena velikih 

podjetij v panogi lesarstva na dinamiko nastajanja in umiranja malih podjetij ter na sivo 

ekonomijo v panogi lesarstva v Sloveniji. Kot posledica spreminjanja števila in pomena 

velikih podjetij v panogi lesarstva se spreminja tudi delež sive ekonomije v panogi. To 

je deloma posledica povpraševanja po ustrezni delovni sili v panogi in deloma nizke 

dodane vrednosti na zaposlenega, ki jo dosega panoga in s katero so pogojeni 

pričakovani zaslužki zaposlenih. Oba dejavnika, tako povpraševanje po usposobljeni 

delovni sili kot višina pričakovanih zaslužkov zaposlenih, vplivata na delež sive 

ekonomije in stopnjo nastajanja malih podjetij v panogi. Spreminjanje števila in pomena 

velikih podjetij pa hkrati s povečevanjem oziroma zmanjševanjem deleža sive 

ekonomije v panogi vpliva na ekonomsko uspešnost, kar povečuje oziroma zmanjšuje 

privlačnost panoge za potencialne investitorje, s čimer je pogojena dinamika vstopov in 

izstopov malih podjetij. 

Ugotoviti želimo, na kakšen način in v kolikšni meri spreminjanje števila in 

pomena velikih podjetij v panogi lesarstva vpliva na dinamiko nastajanja novih malih 
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podjetij kot odgovor na pojav vrzeli v ponudbi proizvodov in storitev, ki nastane z 

umikom velikega podjetja ali s spremembo velikosti podjetja, ki je obvladovalo 

pomemben tržni delež. V nadaljevanju želimo ugotoviti, ali spreminjanje števila in 

pomena velikih podjetij vpliva na povečevanje ali zmanjševanje deleža sive ekonomije 

v panogi ter kako spreminjanje deleža sive ekonomije vpliva na dinamiko nastajanja in 

umiranja malih podjetij v panogi. Predvsem na področju storitvenega dela panoge 

lesarstva lahko aktivnosti sive ekonomije v veliki meri konkurirajo malim storitveno 

usmerjenim podjetjem, ki so pogosto zaradi nekonkurenčnosti prisiljena izstopiti iz 

panoge ali pa se pridružiti sivi ekonomiji. 

6.2.1 Cilji raziskave 

Cilj raziskave je, da z izbranimi analitičnimi metodami ugotovimo, na kakšen način 

in v kolikšni meri spreminjanje števila in pomena velikih podjetij v panogi lesarstva 

vpliva na dinamiko nastajanja novih malih podjetij, na morebitne izstope malih podjetij 

v panogi ter na sivo ekonomijo v panogi lesarstva. 

Cilj raziskave je ugotoviti: 

1. dejavnike spreminjanja števila in velikostne strukture velikih podjetij in v 

kolikšni meri in na kakšen način spreminjanje števila in velikostne strukture 

velikih podjetij v panogi lesarstva vpliva na dinamiko vstopov novih manjših 

podjetij, na delež sive ekonomije ter na morebitne izstope malih podjetij v 

panogi; 

2. v kolikšni meri in na kakšen način dinamika vstopov in izstopov malih podjetij, 

ki so posledica gibanja števila velikih podjetij v panogi lesarstva, vpliva na 

gospodarske kazalnike uspešnosti, dobičkonosnost sredstev in dobičkonosnost 

kapitala v panogi lesarstva; 

3. primerjati dobljene empirične rezultate raziskave s podobnimi raziskavami v 

literaturi in izvesti implikacije za podjetniške odločitve na ravni podjetja in za 

potrebe ekonomske politike. 

6.2.2 Temeljna teza 

Temeljna teza raziskave je, da obstaja neposredna povezanost med spreminjanjem 

števila in pomena velikih podjetij v panogi lesarstva in dinamiko nastajanja in umiranja 

malih podjetij v panogi ter med spreminjanjem deleža sive ekonomije v panogi in 

ekonomsko uspešnostjo v panogi.  

Temeljna teza temelji na naslednjih podtezah: 

− zmanjševanje števila velikih podjetij vpliva na povečano dinamiko vstopov in 

izstopov malih podjetij v panogi lesarstva; 

− povečana dinamika vstopov povečuje konkurenčne pritiske, je negativno 
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povezana z ekonomsko uspešnostjo panoge lesarstva in je pozitivno povezana z 

izstopi malih podjetij v panogi lesarstva; hkrati je povečana dinamika podjetij 

pozitivno povezana z ekonomsko uspešnostjo rastočih podjetij, ki so preživela 

povečane konkurenčne pritiske v panogi lesarstva; 

− zmanjševanje števila velikih podjetij v panogi povečuje delež sive ekonomije v 

panogi lesarstva. 

Temeljna teza raziskave je testirana s pomočjo za ta namen postavljenih hipotez in 

raziskovalnih vprašanj. Raziskava temelji na zbiranju informacij s pomočjo anketnega 

vprašalnika, ki je omogočil pridobitev informacij za testiranje hipotez. Pridobljeni 

odgovori na raziskovalna vprašanja so testirani s pomočjo statističnega testa za 

določitev odvisnosti oziroma neodvisnosti določenih spremenljivk, njegovi rezultati pa 

omogočajo, da se temeljna teza potrdi ali zavrže. 

6.2.3 Hipoteze 

Na dinamiko vstopov in izstopov podjetij vplivajo različni dejavniki, med katerimi 

so najpomembnejši dostop do kapitala, oportunitetni stroški kapitala, donosnost 

kapitala, ustrezna delovna sila, tržni kanali, vplivi lokalnih oblasti, vpliv socialnih 

partnerjev in sindikatov, dejavniki vloge podjetnika in dejavniki okolja podjetja 

(Antončič 2007, Bojnec in Xavier 2004, Baily et al. 2004, Audretsch 2006, Faisal et al. 

2007, Li et al. 2007, Kocjančič in Bojnec 2007). 

Z namenom testiranja temeljne teze raziskave so uporabljene naslednje hipoteze, ki 

so preverljive v praksi, izražajo odnose med spremenljivkami in so empirično testirane s 

statističnimi metodami in metodami multivariatne analize: 

Hipoteza 1: 

Zmanjševanje števila in velikostne strukture velikih podjetij v panogi lesarstva v 

večji meri vpliva na dinamiko vstopov novih malih podjetij kot na dinamiko izstopov 

obstoječih malih podjetij.  

Pričakovana povezanost:  

− Hipoteza 1a: manjše število velikih podjetij je pozitivno povezano z vstopi več 

novih malih podjetij. 

− Hipoteza 1b: manjša povprečna velikost velikih podjetij je pozitivno povezana 

z vstopi več novih malih podjetij.  

Obrazložitev: 

Za delovno intenzivne panoge je značilna večja dinamika vstopov novih podjetij, 

ker je delo za nova podjetja relativno cenejši dejavnik. Sorazmerno nizek vstopni 

kapital podjetjem omogoča doseganje višje stopnje donosnosti, kar je povezano z večjo 
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dinamiko vstopov in manjšim deležem izstopov teh podjetij. Za panoge z visoko 

koncentracijo podjetij je značilen večji delež izstopov neučinkovitih podjetij kot za 

panoge v katerih je koncentracija podjetij manjša (Bojnec in Xavier 2004a, 2005, 2007). 

Mala podjetja, ki nastanejo kot posledica prenehanja ali zmanjševanja pomena 

velikih podjetij v velikostni strukturi podjetij v panogi lesarstva, so v večji meri plod 

reševanja socialno-ekonomskega statusa zaposlenih v tej panogi, ki bi se sicer soočili z 

brezposelnostjo ali s slabo plačanimi delovnimi mesti v podobno neučinkovitih 

panogah. Tovrstni bodoči podjetniki zaradi pomanjkljivih poslovnih in strokovnih znanj 

ter pomanjkanja kapitala povečujejo konkurenčne pritiske s svojo ponudbo na trgu 

storitev in proizvodov z nizko dodano vrednostjo. Razlog za to je predvsem v tem, da 

storitvena dejavnost ni v tolikšni meri vezana na drage poslovne prostore in kapitalsko 

intenzivno tehnološko opremo kot visoko produktivna proizvodna dejavnost, prav tako 

pa proizvodnja izdelkov z nizko dodano vrednostjo zahteva manj kapitalsko intenzivne 

opreme. Kot posledica takšnega delovanja novih malih podjetij se pojavlja dodatna 

presežna panožna ponudba proizvodov in storitev z nizko dodano vrednostjo, ki zaradi 

konkurenčnih vplivov povečuje pritisk na znižanje cen in s tem še dodatno znižuje 

dodano vrednost na zaposlenega, kar se odraža v slabših rezultatih poslovanja celotne 

panoge. 

Hipoteza 2: 

Večja dinamika vstopov novih malih podjetij kot izstopov obstoječih malih podjetij 

ima za posledico dodatno zmanjševanje vrednosti kazalnika dodane vrednosti na 

zaposlenega in s tem posledično negativno vpliva na rezultate poslovanja celotne 

panoge lesarstva. 

Pričakovana povezanost:  

− Hipoteza 2a: povečano število novih malih podjetij vodi do povečane 

konkurence in posledično do negativne povezanosti z dodano vrednostjo na 

zaposlenega.  

− Hipoteza 2b: povečano število novih malih podjetij vodi do povečane 

konkurence in posledično do negativne povezanosti z donosnostjo kapitala.  

− Hipoteza 2c: povečano število novih malih podjetij vodi do povečane 

konkurence in je pozitivno povezano z ekonomsko uspešnostjo rastočih 

preživelih podjetij. 

Obrazložitev: 

Pozitivna stopnja dinamike nastajanja novih podjetij vpliva na povečanje 

konkurence, kar obstoječa podjetja, v boju za tržne deleže sili k prestrukturiranju in 

učinkovitejšemu poslovanju, ali pa vpliva na njihov izstop s trga, s čimer se izboljšuje 

alokacija virov (Brown et al. 2004). 
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Zaradi nizke dodane vrednosti na zaposlenega, ki se v primeru vstopov novih malih 

podjetij še zmanjšuje, kazalnik dobičkonosnosti sredstev oziroma kapitala dosega zelo 

nizke ali celo negativne vrednosti. Izjemno nizke, pogosto negativne vrednosti 

kazalnikov dobičkonosnosti odvračajo potencialne investitorje od vlaganja v visoko 

tehnološko opremo, ki bi povečala proizvodno učinkovitost in s tem pozitivno vplivala 

na vrednost kazalnika dodane vrednosti na zaposlenega v panogi. 

Hipoteza 3:  

Zmanjševanje števila in velikostne strukture velikih podjetij v panogi lesarstva 

vpliva na povečanje deleža sive ekonomije v panogi. 

Pričakovana povezanost:  

− Hipoteza 3a: manjše število velikih podjetij v panogi vodi do večjega deleža 

sive ekonomije. 

− Hipoteza 3b: manjša povprečna velikost velikih podjetij v panogi vodi do 

večjega deleža sive ekonomije. 

Obrazložitev: 

Panoga lesarstva dosega le dobrih 67  % dodane vrednosti na zaposlenega v 

predelovalnih dejavnostih in le slabih 64 % dodane vrednosti na zaposlenega v celotnem 

gospodarstvu, kar sodi med najnižje vrednosti tega kazalnika v celotnem gospodarstvu 

(SURS 2008). Posledica nizke vrednosti kazalnika dodane vrednosti na zaposlenega ima 

za posledico zmanjševanje velikostne strukture in izstope velikih podjetij v panogi, 

zaradi česar se pojavi presežek strokovno usposobljene delovne sile, katere del se 

preusmeri v sivo ekonomijo. 

Hipoteza 4:  

Relativno visoki stroški dela v primerjavi z relativno nizko dodano vrednostjo na 

zaposlenega v panogi lesarstva povečujejo delež bruto družbenega proizvoda, ki je 

ustvarjen v sivi ekonomiji; nadalje imajo relativno visoki stroški dela v primerjavi z 

relativno nizko dodano vrednostjo na zaposlenega za posledico negativen vpliv na 

dinamiko nastajanja novih malih podjetij in pospešujejo dinamiko umiranja malih 

podjetij v panogi lesarstva.  

Pričakovana povezanost: 

− Hipoteza 4a: višja cena dela v strukturi dodane vrednosti na zaposlenega v 

panogi vodi do večjega deleža sive ekonomije.  

− Hipoteza 4b: višja cena dela v strukturi dodane vrednosti na zaposlenega v 

panogi vodi do večjega števila izstopov in tako do manjšega števila malih 

podjetij v panogi. 
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Obrazložitev: 

Posledica povečevanja konkurenčnih pritiskov se odraža v poslabševanju poslovnih 

rezultatov predvsem manj učinkovitih malih podjetij, kar povečuje delež dejavnosti, ki 

delujejo v neformalnem sektorju gospodarstva (Nastav in Bojnec 2008). Stopnja 

nezaposlenosti lahko zaradi visokega deleža dejavnosti, ki se opravljajo znotraj sive 

ekonomije, postavlja mala podjetja v nekonkurenčen položaj. Predvsem mala podjetja, 

so zaradi nekonkurenčnosti pogosto prisiljena prenehati s poslovanjem, po drugi strani 

pa tudi tisti nezaposleni, ki bi bili sicer pripravljeni ustanoviti podjetje, zaradi nelojalne 

konkurence tega ne storijo (Caree et al. 2007).   

Visoki stroški dela v primerjavi z nizko dodano vrednostjo na zaposlenega v panogi 

povečujejo delež bruto družbenega proizvoda, ustvarjenega v sivi ekonomiji. Kot 

posledica doseganja nizke dodane vrednosti na zaposlenega v panogi se del presežne 

delovne sile, ki nastane kot posledica zmanjševanja števila in velikostne strukture 

velikih podjetij, deloma zaradi nezmožnosti zaposlitve, deloma pa zaradi pričakovanja 

boljšega zaslužka, odloči za sivo ekonomijo. Spreminjanje deleža bruto družbenega 

proizvoda, ustvarjenega v sivi ekonomiji, nedvomno vpliva na dinamiko vstopov in 

izstopov malih podjetij v panogi. Siva ekonomija s svojo ponudbo proizvodov in 

storitev povečuje konkurenčne pritiske na trgu ponudbe, kar zmanjšuje donosnost 

panoge in s tem vpliva na dinamiko izstopov malih podjetij v panogi. 

Za testiranje hipotez so uporabljene metode multivariatne analize, ki so bolj 

podrobno predstavljene v nadaljevanju, ki se nanaša na predstavitev metod 

raziskovanja. Kot osnova za statistično obdelavo služijo podatki, pridobljeni z anketnim 

vprašalnikom, in podatki, pridobljeni iz razpoložljivih podatkovnih zbirk. Anketni 

vprašalnik (priloga 2) je sestavljen iz raziskovalnih vprašanj, ki so omogočala 

pridobitev informacij za testiranje hipotez. 

6.3 Metodologija in potek raziskave 

6.3.1 Metodologija raziskave 

Ključna značilnost opravljene raziskave je, da želi pospešiti razvoj teorije in dodaja 

svoj prispevek k znanosti, zaradi česar jo opredelimo kot temeljno raziskavo. Ker v 

opravljeni raziskavi proučujemo že obstoječo teorijo v drugačnem geografskem, 

organizacijskem in družbenem okolju, jo z vidika razvoja teorije imenujemo refleksija. 

Rezultati raziskave bodo javno objavljeni v znanstvenem članku, v prispevkih na 

konferencah in v tezi, namenjeni predvsem strokovnemu in univerzitetnemu občinstvu, 

kar je ena od temeljnih značilnosti temeljne raziskave. 

Z metodološkega vidika opravljeno raziskavo opredelimo kot kvantitativno 

raziskavo iz naslednjih razlogov: 
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− cilj raziskovanja je opis, potrditev in testiranje hipotez;  

− oblika raziskave je vnaprej določena in strukturirana; 

− vzorec je velik, naključen in reprezentativen; 

− zbiranje podatkov poteka z anketnim vprašalnikom; 

− način obdelave je deduktiven, sklepi pa natančni, številčni. 

Kredibilnost raziskave je utemeljena z izbranimi postopki raziskovanja, ki ustrezajo 

pojavom, ki so predmet raziskave, in zastavljenim ciljem raziskave. V nadaljevanju 

uporabljeni postopki so izbrani kot najprimernejši za obdelavo posameznih vprašanj in 

hipotez. Ker je raziskava z metodološkega vidika opredeljena kot kvantitativna 

raziskava, ki temelji na veliki statistični populaciji in velikem številu statističnih enot, 

zajetih v statistični vzorec, je kot način obdelave podatkov utemeljena uporaba 

statističnih metod, ki omogočajo natančne zaključke. 

Veljavnost raziskave je utemeljena z dejstvom, da je raziskava opravljena v 

stabilnem gospodarskem okolju, ki ob upoštevanju tržnih zakonitosti omogoča stabilno 

dinamiko vstopov in izstopov podjetij. Raziskava je opravljena v omejenem časovnem 

obdobju, kar v večji meri izključuje vpliv nepredvidenih dogodkov na rezultate 

raziskave. Zaradi navedenih razlogov lahko trdimo, da so rezultati raziskave odraz 

dejanskega stanja dinamike podjetij v panogi lesarstva. 

Zanesljivost raziskave lahko utemeljimo z dejstvom, da bi s ponovno raziskavo, 

izvedeno v enakih pogojih in v enakem gospodarskem okolju, z veliko verjetnostjo 

dobili enake rezultate. Ker je raziskava izvedena časovno neopredeljeno, kar 

anketirancem omogoča izbiro poljubnega časa za izpolnjevanje vprašalnika, je 

izključena napaka subjekta. Zaradi narave distribucije vprašalnika, ki je izvedena po 

pošti in anonimno, je pristranskost subjekta kot posledica prisotnosti raziskovalca 

izključena. Analizo podatkov in interpretacijo rezultatov je opravil raziskovalec, s čimer 

je izključena pristranskost opazovalca, ki se lahko pojavi v primeru sodelovanja več 

ljudi.  

Posploševanje z namenom neposrednega razumevanja in reševanja problemov v 

drugih gospodarskih panogah, še posebej izven področja predelovalnih dejavnosti, ni 

realno. Raziskava temelji na rezultatih, pridobljenih v ozkem gospodarskem segmentu 

panoge lesarstva, zaradi česar so z veliko mero zanesljivosti uporabni le v tem delu 

gospodarstva. Za namene primerljivosti so rezultati sicer lahko uporabljeni znotraj 

področja predelovalnih dejavnosti, pri čemer pa je treba upoštevati specifičnost panoge 

lesarstva.  

6.3.2 Potek raziskave 

V okviru raziskave so bile z namenom zbiranja in obdelave podatkov uporabljene 

naslednje raziskovalne metode: 
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1. Študij znanstvene literature ter prikaz stanja na področju dinamike nastajanja in 

umiranja podjetij, ki je predmet raziskave. 

2. Zbiranje podatkov iz podatkovnih zbirk: podatkovni portal Statističnega urada 

Republike Slovenije (Si-Stat); portal Evropske unije (Eurostat); Agencija 

Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES); 

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS); Obrtna zbornica Slovenije (OZS); 

Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR). 

3. Raziskava s kvantitativnimi tehnikami zbiranja podatkov, obdelava podatkov 

in analiza, med katerimi so uporabljene predvsem naslednje metode: 

− priprava anketnega vprašalnika in izvedba ankete z zaposlenimi v 

podjetjih, izbranih v vzorec; 

− vnos podatkov in obdelava podatkov z metodami opisne statistike, z 

regresijsko analizo in multivariatno faktorsko analizo. 

Anketni vprašalnik 

Za zbiranje podatkov v izbranem vzorcu podjetij je bil uporabljen anketni 

vprašalnik. Anketni vprašalnik je najprimernejša oblika takrat, ko je večina vprašanj 

standardiziranih, se pravi zaprtega tipa. Na ta način pridobljene informacije so 

uporabljene za razlago oziroma testiranje hipotez. Glede na način izvajanja je bil izbran 

vprašalnik, ki je bil poslan po pošti z namenom, da ga izpolnijo anketiranci sami. 

Anketiranje z vprašalnikom, poslanim po pošti, je bilo izbrano, da bi v kratkem času in 

z omejenimi stroški zajeli večji vzorec. Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz kratkih, 

pretežno zaprtih vprašanj, njegovo izpolnjevanje naj ne bi trajalo več kot 20 minut 

(priloga 2). Možnost izbire odgovorov temelji na obliki, ki je znana kot Likertova 

lestvica (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005). Anketiranca prosimo, naj obkroži 

enega od petih odgovorov, ki kažejo intenzivnost strinjanja ali nestrinjanja z začetno 

izjavo v naslednji obliki (Likertova lestvica): sploh ne vpliva – 1, ne vpliva – 2, 

neodločen – 3, vpliva – 4, zelo vpliva – 5. 

Vprašanja so zaradi lažje obdelave razvrščena po posameznih smiselnih vsebinskih 

sklopih, kar omogoča analizo posameznega ožjega področja.  

Iz osnovnih tematskih sklopov smo v analitičnem delu ugotavljali (priloga 1): 

− osnovne informacije o podjetju, 

− vpliv spreminjanja števila in velikostne strukture velikih podjetij na dinamiko 

nastajanja in umiranja malih podjetij ter na gospodarske rezultate v panogi, 

− vpliv sive ekonomije. 

V anketo je bilo vključenih slabih 21 % populacije malih podjetij ter samostojnih 

podjetnikov, ki delujejo v panogi lesarstva, kar pomeni približno 700 podjetij. 

Upoštevati je treba, da vsa v vzorec izbrana podjetja niso bila pripravljena sodelovati in 
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smo ob koncu zbrali 168 izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Zbiranje podatkov s 

pomočjo anketnega vprašalnika (priloga 1 in 2) je bilo izvedeno v tretjem četrtletju leta 

2008. Anketni vprašalnik je bil poslan po navadni pošti s priloženim spremnim 

dopisom, anketnim vprašalnikom in naslovljeno povratno ovojnico, kamor so anketirane 

osebe (respondenti) vložile izpolnjen anketni vprašalnik. 

Opisne statistike in korelacijska analiza 

Ključne značilnosti podatkov so izražene s pomočjo metod opisne statistike. V 

primeru intervalnih podatkov je za analizo uporabljena parametrična statistika, kot je 

povprečje,21 standardni odklon22 in analiza variance.23 Kjer so v raziskavi uporabljeni 

ordinalni podatki, je uporabljena ne-parametrična opisna statistika, ki ne predpostavlja 

enakih intervalov med zaporednimi točkami na lestvici. Za ta namen je uporabljeno 

štetje frekvence in mere srednjih vrednosti, kot sta mediana24 in modus.25 Linearne 

povezave med izbranimi spremenljivkami sem ugotavljal s pomočjo koeficienta 

korelacije v primeru parametričnih podatkov in Sperman-Rho testa v primeru ne-

parametričnih podatkov. 

Regresijska analiza in statistično preizkušanje domnev 

Z regresijsko analizo smo analizirali odnos med odvisno spremenljivko in eno ali 

več neodvisnimi spremenljivkami, in sicer:  

− analiza odvisnosti števila malih podjetij (ST_MP) v panogi lesarstva od števila 

velikih podjetij (ST_VP) in števila zaposlenih v velikih podjetijh (ZAP_VP), 

− analiza odvisnosti števila vstopov novih malih podjetij (VS_MP) v panogi 

lesarstva od števila velikih podjetij (ST_VP) in števila zaposlenih v velikih 

podjetij (ZAP_VP). 

Za dokazovanje postavljenih domnev je bil uporabljen statistični t-test za določitev 

odvisnosti oziroma neodvisnosti določenih spremenljivk, kadar želimo ugotoviti, ali 

ugotovljene frekvence statistično značilno odstopajo od pričakovanih – kritičnih 

vrednosti t-porazdelitve. Vse vrednosti testa, ki so manjše od 0,05, pomenijo statistično 

                                                 
21 Povprečje je seštevek vseh vrednosti v nekem vzorcu, deljen s skupnim številom enot v 

vzorcu. 
22 Standardni odklon pove, kako so podatki razpršeni okoli aritmetične sredine. Nizka 

vrednost standardnega odklona pomeni, da so vrednosti bolj razpršene, višja pa, da so bolj 
zgoščene okoli aritmetične sredine (Tratnik 2002, 79) 

23 Varianca (s2) je osnovna mera variabilnosti, ki meri razpršenost vrednosti v posamezni 
distribuciji. 

24 Mediana (M) je srednja vrednost frekvenčne porazdelitve, ki je predhodno urejena po 
velikosti (Tratnik 2002, 76). 

25 Modus (m) je najpogostejša vrednost spremenljivke v dani populaciji. Primeren za večje 
populacije, kjer ima več enot enake vrednosti spremenljive (Tratnik 2002, 77). 
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značilno verjetnost razlik na določenem faktorju. Značilnost izrazimo z najmanjšo 

stopnjo tveganja – α=0,05, za katero še lahko trdimo, da je razlika statistično značilna. 

Za ta namen je opredeljena ničelna domneva (H0), ki jo preizkušamo na podlagi 

vzorčnih podatkov, hkrati z ničelno domnevo je opredeljena še ničelni domnevi 

alternativna domneva (H1), ki je ničelni domnevi nasprotna. Če se pri preizkusu ničelne 

domneve izkaže, da ta ne velja, potem je smiselno sprejeti alternativno domnevo 

(Bowerman et al. 2006). 

Multivariatna faktorska analiza 

Faktorska analiza je metoda, kjer skušamo povezave med večjim številom 

spremenljivk pojasniti z manjšim številom faktorjev, ki predstavljajo skupne razsežnosti 

(Mardia et al. 2003). Je študij povezav med spremenljivkami, s katerimi skušamo najti 

novo množico spremenljivk, ki je manjša kot število merjenih spremenljivk, ki 

predstavljajo, kar je skupnega opazovanim spremenljivkam (Košmelj et al. 2001). 

S pomočjo faktorske analize smo poskušali ugotoviti, ali obstajajo določeni skupni 

dejavniki (faktorji), s katerimi je mogoče pojasniti, kako spreminjanje števila in 

velikostne strukture velikih podjetij v panogi lesarstva v Sloveniji vpliva na nastajanje 

novih manjših podjetij in na sivo ekonomijo ter morebitne izstope podjetij. Ker 

nekaterih kazalnikov ni mogoče neposredno meriti, so kot indikatorji uporabljene 

povprečne vrednosti odgovorov pri določenih dejavnikih, ki so jih posredovala v vzorec 

zajeta podjetja. Upoštevati je treba, da na merjene spremenljivke poleg skupnih 

dejavnikov vplivajo še specifični dejavniki. Cilj analize je ugotoviti, ali je zveze med 

opazovanimi spremenljivkami mogoče pojasniti z manjšim številom posredno 

opazovanih spremenljivk ali faktorjev. 

Faktorski model je ocenjevan v dveh korakih: 

− ocena deleža variance proučevanih spremenljivk, pojasnjenega s skupnimi 

faktorji (komunalitete) z metodo glavnih osi ter z metodo največjega verjetja, 

− ocena faktorskih uteži s poševno in s pravokotno rotacijo. 

6.3.3 Predpostavke in omejitve 

Da bi dosegli cilj raziskave, smo v raziskavi uporabili vzorec slovenskih podjetij, ki 

delujejo v panogi lesarstva, v katerih smo proučevali vpliv spreminjanja števila in 

velikostne strukture velikih podjetij v panogi lesarstva na dinamiko nastajanja in 

umiranja malih podjetij v panogi. V raziskavi uporabljeni vzorec podjetij mora biti 

reprezentativen za vso populacijo, saj je šele ob upoštevanju tega pogoja mogoče 

rezultate posplošiti na celotno populacijo. Ker je populacija, na katero se nanašajo cilji 

raziskave, sorazmerno velika, je proučevanje celotne populacije težko izvedljivo in 

vprašljivo z vidika gospodarnosti. V primerih, ko je opazovanje celotne statistične 
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populacije težko izvedljivo ali vprašljivo z vidika gospodarnosti, se pri proučevanju 

populacije omejimo na opazovanje dela enot in iz njega sklepamo na celotno populacijo 

(Košmelj in Rovan 2003).  

Za namene statistične obdelave podatkov mora biti uporabljeni vzorec 

reprezentativen za celotno populacijo, saj nam šele to z ustrezno stopnjo verjetnosti 

omogoča posploševanje na celotno populacijo. Zato smo za namene raziskave uporabili 

verjetnostno vzorčenje, pri katerem so vzorčne enote izbrane naključno in je verjetnost 

izbire enot v vseh fazah postopka znana. To nam omogoča izračun kakovosti vzorčne 

ocene parametra s pomočjo standardne napake ocene parametra, ki jo izračunamo na 

podlagi vzorčnih podatkov (Tratnik 2002, 67). Verjetnostni vzorec je bil izbran 

naključno, kar pomeni, da je za vsako statistično enoto v proučevani populaciji veljala 

enaka verjetnost, da bo izbrana v vzorec, s čimer je izključena pristranskost. Za namene 

raziskave je uporabljen sistematični vzorec, ki je oblikovan tako, da so enote izbrane po 

enakih intervalih. Interval je izbran tako, da smo število članov populacije delili s 

številom vzorčnih enot. Predpostavljamo, da je uporabljen vzorec ustrezno 

reprezentativen, kar omogoča posploševanje rezultatov raziskave na celotno populacijo.  

Raziskava je bila opravljena v sorazmerno kratkem časovnem obdobju tridesetih 

dni (november 2008), zaradi česar lahko predpostavljamo, da so anketirana podjetja 

delovala v stabilnem gospodarskem okolju, ki ni pomembno vplivalo na nepristranskost 

rezultatov. Omejitev bi lahko predstavljalo dejstvo, da je povprečno število zaposlenih v 

anketiranih podjetjih, ki so odgovorila na anketni vprašalnik, višje od povprečnega 

števila zaposlenih, ki velja za celotno populacijo malih podjetij. Predpostavljamo, da 

mala podjetja, ki povprečno zaposlujejo večje število ljudi, izkazujejo večjo 

pripravljenost za sodelovanje v podobnih raziskavah, in sicer zaradi večjih aspiracij po 

obstanku in rasti, saj so jim rezultati podobnih raziskav lahko v dodatno pomoč pri 

načrtovanju poslovanja.  

Osnovno merilo podjetij, izbranih v vzorec, je temeljilo predvsem na njihovi 

velikostni strukturi in možnosti pridobitve relevantnih odgovorov, ki omogočajo 

vpogled v problematiko, ki je predmet raziskave. Treba je upoštevati dejstvo, da 

nekatera v vzorec izbrana podjetja niso vrnila anketnega vprašalnika, nekatera pa niso 

odgovorila na vsa zastavljena vprašanja. Razloge za to lahko iščemo v premajhnem 

zanimanju, odklonilnem mnenju, ali v pomanjkanju ustreznih informacij, ki bi 

omogočile ustrezne odgovore. Anketirane osebe, ki so sodelovale v raziskavi, so 

predvsem zaposleni na vodilnih delovnih mestih, kot so direktorji in lastniki 

posameznih podjetij, medtem ko drugih zaposlenih ni smiselno zajeti v vzorčenje iz 

preprostega razloga nerelevantnosti odgovorov. Menimo namreč, da lastniki in 

direktorji izbranih podjetij v večji meri poznajo problematiko, na katero se nanaša 

raziskava, medtem ko je moč pričakovati, da odgovori zaposlenih na nižjih delovnih 

mestih ne bi dali enakih rezultatov.  
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Dodatno omejitev lahko predstavlja dejstvo, da podatkovne zbirke, ki zajemajo 

število podjetij in število zaposlenih, temeljijo na standardni klasifikaciji dejavnosti 

(SKD), pri čemer so razpoložljivi podatki dosegljivi za podskupine DD20 obdelava in 

predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, slame in protja, razen pohištva in DN36 – 

proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti, kjer je skupno število podjetij v 

populaciji 3324, pri čemer pa dejanska populacija podjetij, ki delujejo neposredno v 

panogi lesarstva, zajema samo 2.750 podjetij. Do razlik prihaja zaradi vključenosti 

drugih predelovalnih dejavnosti v podskupini DN36, medtem ko ločeni podatki za 

podskupino DN36.1 – proizvodnja pohištva niso dosegljivi. Zato je treba podjetja, ki ne 

spadajo v podskupino DN36.1, ročno izločiti, kar uporabljene zbirke podatkov OZS in 

GZS omogočajo. 

6.4 Statistična populacija  

Skupnost enot, ki sestavljajo pojav, ki ga proučujemo s statističnimi raziskovanji, 

imenujemo statistična populacija (Košmelj in Rovan 2003). V raziskavi nastopajo kot 

statistična populacija vsa mikro, mala in velika podjetja, ki delujejo v panogi lesarstva 

in po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) spadajo v skupino DD in podskupino 

DD20 – obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, slame in protja, razen 

pohištva – ter skupino DN – proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti, 

reciklaža – in podskupino DN36.1 – proizvodnja pohištva.  

− Primarni sektor: Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, 

plute, slame in protja, razen pohištva, je v SKD označen z DD20 

− Pohištveni sektor: Proizvodnja pohištva po SKD nosi oznako DN36.1 

Posamezen pojav statistične množice pa imenujemo statistična enota, kar znotraj 

statistične populacije, ki je izbrana za namene raziskave, pomeni posamezno podjetje. 

Statistična populacija, ki jo opazujemo za namene raziskave, po podatkih statističnega 

urada Republike Slovenije za leto 2007 zajema 3.324 mikro in malih podjetij ter 18 

velikih podjetij, ki delujejo v panogi lesarstva v Sloveniji (tabela 6.3).  

V podskupini DD20 – obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, 

slame in protja, razen pohištva – je delovalo 1.520 mikro podjetij (0–9 zaposlenih), 119 

malih podjetij (10–49 zaposlenih) in šest velikih podjetij z več kot 250 zaposlenimi. V 

podskupini DN36 – proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti – je delovalo 

1.568 mikro podjetij (0–9 zaposlenih), 117 malih podjetij (10–49 zaposlenih) in 12 

velikih podjetij z več kot 250 zaposlenimi (tabela 6.3). 

Opazovanje statistične populacije temelji na statističnem vzorcu, v katerem je 

zajetih 700 statističnih enot v populaciji mikro in malih podjetij, kar pomeni slabih 

21 % celotne populacije mikro in malih podjetij v panogi lesarstva v Sloveniji. 
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Tabela 6.3 Opazovana populacija podjetij v skupini obdelava in predelava lesa in 

skupini proizvodnja pohištva v Sloveniji, 2007 

Populacija mikro, malih in velikih podjetij po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD), 
podskupini DD20 in DN36 

 
Število podjetij 

Število oseb, ki 
delajo 

SKD DD20 DN36 DD20 DN36 
Mikro podjetje (0 – 9 zaposlenih) 1.520 1.568 3.030 3.139 
Malo podjetje (10 – 49 zaposlenih) 119 117 2.326 2.524 
Skupaj mikro in mala podjetja 1.639 1.685 5.356 5.663 
Velika podjetja (več kot 250 zaposlenih) 6 12 3.385 5.212 
Skupaj opazovana populacija 1.645 1.697 8.741 10.875 

Opomba: DD20 – obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in 
protja, razen pohištva. 

DN36 – proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti  

Vir: SURS 2008h  (SI-stat). 

Za namene naključnega vzorčenja smo izbrali zbirke podatkov Gospodarske 

zbornice Slovenije (GZS) in Obrtne zbornice Slovenije (OZS). V izbranih podatkovnih 

zbirkah so podane osnovne informacije o slovenskih podjetjih, ki so včlanjena v GZS 

oziroma so vpisana v Obrtni register in so kot taka član OZS. Izbrane podatkovne zbirke 

ocenjujemo kot  primerne za namene vzorčenja iz naslednjih razlogov: 

− omogočajo selekcijo glede na standardno klasifikacijo dejavnosti,  

− omogočajo selekcijo po velikostni strukturi podjetij, 

− informacije so podane po statističnih regijah, kar povečuje preglednost in 

primerljivost, 

− informacije so sprotno usklajene z dejanskim stanjem, ker morajo biti vsa 

slovenska podjetja v skladu z zakonom člani GZS26 in/ali OZS. 

Ker statistična teorija daje prednost vzorčenju, pri katerem je izbira enot po 

določenem sistemu naključna, kar zagotavlja objektivnost ocen, predpostavljamo, da so 

statistične enote izbrane v vzorec na način, ki zagotavlja reprezentativnost vzorca. V 

smislu naključnega vzorčenja lahko problem predstavlja dejstvo, da so podatki v 

izbranih podatkovnih zbirkah podani samo za glavne razrede SKD, medtem ko pregled 

za podrazrede ni možen. Medtem ko v skupini DD – obdelava in predelava lesa, 

proizvodnja izdelkov iz lesa, slame in protja, razen pohištva – omenjena omejitev ni 

prisotna, pa je problem prisoten v podskupini DN36. V podskupini DN36 – proizvodnja 

pohištva in druge predelovalne dejavnost – je treba tako imenovane druge predelovalne 

dejavnosti (36.2 – kovanje kovancev, proizvodnja nakita in podobnih izdelkov, 36.3 – 

                                                 
26 Obvezno članstvo v GZS je veljalo do 31. 12. 2006, po tem datumu ni več obvezno, 

obvezno članstvo v OZS pa je v veljavi do nadaljnjega. 
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proizvodnja glasbil, 36.4 – proizvodnja športnih izdelkov, 36.5 – proizvodnja igralnih 

pripomočkov in igrač in 36.6 – druge predelovalne dejavnosti) ročno izločiti, kar 

zmanjša statistično populacijo na skupno 1.105 podjetij, ki delujejo v podskupini 

DN36.1 – proizvodnja pohištva. 

6.5 Osnovni podatki o podjetjih, izbranih v vzorec 

Za namene vzorčenja je pri izbiri v vzorec zajetih statističnih enot uporabljena 

metoda verjetnostnega vzorčenja, kar pomeni, da je imelo vsako podjetje v proučevani 

populaciji mikro in malih podjetij, ki delujejo v panogi lesarstva v Sloveniji, enako 

možnost, da je izbrano v vzorec. Metoda enostavnega naključnega vzorčenja je izbrana 

zaradi njene primernosti pri vzorčenju v velikih populacijah. Vzorčenje je potekalo na 

način, da je bilo v populaciji podjetij, kot so navedena v izbranih zbirkah podatkov, 

naključno ročno izbrano vsako četrto podjetje, ki je ustrezalo pogoju statistične 

populacije. Interval je bil izbran tako, da smo število članov populacije delili s številom 

vzorčnih enot. 

Tabela 6.4 Podjetja, zajeta v vzorec po regijah in statusni obliki v Sloveniji, 2008 

Število podjetij, izbranih v vzorec po regijah in statusni obliki, Slovenija, 2008 
 Statusna oblika podjetja27 
Regija s. p. d. o. o. d. n. o. k. d. d. d. 
Celjska 33 22    
Dolenjska 41 33 1   
Gorenjska 94 44  2 2 
JV Ljubljanska 52 22   2 
Koroška 25 8   1 
Notranjska 30 5    
Obalno-kraška 14 3   1 
Osrednja Ljubljanska 50 27  1  
Podravska 18 5    
Pomurska 19 19    
Savinjska 22 14    
Severnoprimorska 14 11    
Spodnje posavska 8 8    
SV Ljubljanska 33 6 1   
Zasavska 8    1 
Skupaj 461 227 2 3 7 
Delež v % 65,86 32,43 0,29 0,43 1,00 

Vir: OZS 2008; GZSb 2008. 

 

 

                                                 
27Statusna oblika podjetja: s. p. – samostojni podjetnik; d. o. o. – družba z omejeno 

odgovornostjo; d. n. o. – družba z neomejeno odgovornostjo; k. d. – komanditna družba; d. d. – 
delniška družba. 
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Glede na pravnoorganizacijsko obliko so v vzorec izbrana podjetja (tabela 6.4): 

− podjetniki s statusom samostojnega podjetnika (s. p.) 65,86 %,  

− družba z neomejeno odgovornostjo (d. o. o.) 32,43 %, 

− družba z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.) 0,29 %, 

− komanditna družba (k. d.) 0,43 %, 

− delniška družba (d. d.) 1,00 %. 

Glede na statistične regije največje število podjetij, ki delujejo v panogi lesarstva in 

so zajeta v vzorec za namene raziskave, izhaja iz gorenjske statistične regije, od koder je 

142 podjetij oziroma 20,30 %, sledi ji osrednje ljubljanska statistična regija z 78 podjetji 

oziroma 11,14 % in JV ljubljanska s 76 podjetji ter dolenjska statistična regija s 75 

podjetji, kar pomeni približno 10,80 % delež glede na posamezno statistično regijo. 

Najmanjše število v vzorec zajetih podjetij je iz zasavske statistične regije ki je 

zastopana z osmimi podjetji oziroma 1,14 % deležem, sledi pa ji spodnje-posavska 

regija s 16 podjetji, kar predstavlja 2,30 % delež v populaciji v vzorec izbranih podjetij 

(tabela 6.4).  

Na anketni vprašalnik je odgovorilo 168 podjetij od 700 v vzorec naključno 

izbranih podjetij, katerim je bil posredovan anketni vprašalnik, kar pomeni 24 % delež 

vrnjenih vprašalnikov. Podjetja, ki so posredovala odgovore, so glede na pravno-

organizacijsko obliko v 60,7 % samostojni podjetniki, 33,9 % družbe z omejeno 

odgovornostjo in 3,6 % delniške družbe (tabela 6.5). 

Tabela 6.5 Podjetja, ki so odgovorila na anketni vprašalnik, Slovenija, 2008 

Podjetja izbrana v vzorec, ki so odgovorila na vprašalnik po statusni obliki, Slovenija, 2008 
Statusna oblika Frekvenca Delež (v %) Delež kumulativno 
Samostojni podjetnik (s. p.) 102 60,7 60,7 
Družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) 57 33,9 94,6 
Družba z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.) - - - 
Delniška družba (d. d.) 6 3,6 98,2 
Komanditna družba (k. d.) 3 1,8 100,0 
Skupaj 168 100,0  

 

Primerjava podjetij, izbranih v vzorec raziskave, in podjetij, ki so odgovorila na 

vprašalnik, kaže manjša odstopanja glede na pravno-organizacijsko obliko podjetja, saj 

je delež samostojnih podjetnikov, ki so odgovorili na vprašalnik, nekoliko manjši od 

vzorca, delež podjetij, ki delujejo kot družbe z omejeno odgovornostjo in delniške 

družbe, pa nekoliko večji od vzorca. 

Na podlagi vzorca 168 podjetij imajo podjetja z vidika povprečnega števila 

zaposlenih naslednje lastnosti (tabela 6.6): 

− velikost populacije (N) – 2.750, 
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− velikost vzorca (n) – 168, 

− stopnja tveganja (α) – 0,05. 

− točkovna ocena povprečnega števila zaposlenih – 6,43, 

− standardna napaka ocene povprečja – 0,614, 

− spodnja meja intervala zaupanja – 5,22, 

− zgornja meja intervala zaupanja – 7,64. 

Tabela 6.6 Število zaposlenih v izbranem vzorcu podjetij, Slovenija, 2008 

Podatki o zaposlenih v izbranem vzorcu podjetij, Slovenija, 2008 
n = 168 Povp. vrednost Mediana Modus Min. Max. Standardni odklon 
Število zaposlenih 6,43 3,00 1 1 35 7,96 

 

Število zaposlenih v podjetjih, izbranih v vzorec, je v razponu od 1 do 34, kar je v 

skladu z definicijo malih podjetij glede števila zaposlenih po ZGD 2006, 55. člen. 

Povprečno število zaposlenih je 6,43, največje število podjetij, izbranih v vzorec, pa 

zaposluje povprečno tri delavce (tabela 6.6).  

Podjetja v izbranem vzorcu malih podjetij v panogi lesarstva so tržno usmerjena 

predvsem na domači trg. Slabih 80 % podjetij v povprečju v 90 % zadovoljuje potrebe 

domačega trga in samo v 10 % potrebe na tujih trgih (tabela 6.7). Slabih 40 % v vzorec 

izbranih podjetij svoje proizvode in storitve prodaja samo na domačem trgu, medtem ko 

je tistih, ki svoje proizvode in storitve prodajajo na tujih trgih, v več kot 70 % deležu 

samo 14 %. Podjetja, ki so sodelovala v raziskavi, so po rezultatih ankete pretežno 

usmerjena na domače trge in samo v manjši meri na tuje trge. Posledica tovrstne tržne 

usmerjenosti podjetij v panogi lesarstva se kaže kot presežek ponudbe proizvodov in 

storitev na domačem trgu, kar povečuje konkurenco in negativno vpliva na gospodarske 

kazalce v panogi. 

Tabela 6.7 Tržna usmerjenost podjetij v izbranem vzorcu, Slovenija, 2008 

Tržna orientacija podjetij v izbranem vzorcu podjetij v %, Slovenija, 2008 
n = 168 Povp. vrednost Mediana Modus Min. Max. Standardni odklon 
Domači trg 79,11 90,00 100 10 100 26,623 
Tuji trgi 20,89 10,00 0 0 90 26,623 

Osnovni podatki o anketiranih osebah 

Anketirane osebe, ki so odgovorile na anketni vprašalnik, so glede na spol pretežno 

moškega spola, in sicer v 92,9 %, medtem ko je delež žensk le 7,1 %. Povprečna starost 

anketiranih oseb je slabih 42 let in pol in sodi v razpon od 26 do 64 let. Povprečna raven 

izobrazbe anketiranih oseb je nekoliko višja kot srednja strokovna izobrazba (tabela 

6.8).  
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Tabela 6.8 Struktura anketiranih oseb, Slovenija, 2008  

Struktura anketiranih oseb glede na starost in izobrazbeno raven, Slovenija, 2008 
n = 168 Povp. vrednost Mediana Modus Min. Max. Standardni odklon 
Starost anketirancev 42,45 42,00 40 26 64 9,98 
Raven izobrazbe 3,21 3,00 3 2 5 1,07 

Opomba: 1 – osn. šola; 2 – sr. poklicna šola; 3 – sr. strokovna šola; 4 – višja šola; 5 – 
visoka šola in več 

V vzorcu prevladujejo anketirane osebe s končano srednjo strokovno izobrazbo, teh 

je 35,7 %, sledijo ji anketiranci s srednjo poklicno izobrazba s 30,4 % deležem, tistih z 

višjo izobrazbo je 16,1 %, z visoka izobrazba ali več pa 17,9 % (tabela 6.9). 

Tabela 6.9 Struktura anketiranih oseb glede na položaj v podjetju, Slovenija, 2008 

Struktura anketiranih oseb glede na izobrazbo in položaj v podjetju, Slovenija, 2008 
 Frekvenca Delež (v %) Delež kumulativno 
Osnovna šola - - - 
Srednja poklicna šola 51 30,4 30,4 
Srednja strokovna šola 60 35,7 66,1 
Višja šola 27 16,1 82,1 
Visoka šola in več 30 17,9 100,0 
Skupaj (n) 168 100  

Struktura anketiranih oseb glede na položaj v podjetju, Slovenija, 2008 
Položaj Frekvenca Delež (v %) Delež kumulativno 
Direktor 53 31,5 31,5 
Lastnik 102 60,7 92,3 
Uslužbenec 13 7,7 100,0 
Skupaj (n) 168 100,0  

 

Za namene raziskave je zajeta celotna populacija velikih in malih podjetij, ki 

delujejo v panogi lesarstva v Sloveniji. Za sodelovanje v anketi ima populacija malih 

podjetij zajetih v vzorec naslednje karakteristike: vzorec raziskave je temeljil na 700 

malih podjetjih, od katerih je vrnilo izpolnjen vprašalnik 168 malih podjetij v katerih je 

povprečno zaposleno 6,43 ljudi. Glede na pravno-organizacijsko obliko v vzorcu 

prevladujejo samostojni podjetniki, katerih je 60,7 %. Podjetja v vzorcu so tržno 

orientirana predvsem na domači trg in sicer v 80 %. Povprečna izobrazbena raven 

anketirancev je srednja izobrazba, povprečna starost anketirancev dobrih 42 let. Glede 

na položaj v podjetju so anketiranci v 61 % lastniki podjetja, v 32 % pa vodstveni 

delavci. Izbrani vzorec podjetij je v nadaljevanju raziskave, uporabljen za ugotavljanje  

dejavnikov in dinamike malih podjetij v panogi lesarstva v skladu s cilji raziskave. 
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7 DINAMIKA MALIH PODJETIJ V ODVISNOSTI OD DINAMIKE 

VELIKIH PODJETIJ V PANOGI 

Raziskava se nanaša na področje obnašanja podjetij in podjetništva ter znotraj tega 

obravnava ožje znanstveno področje, ki se nanaša na dinamiko in dejavnike nastajanja 

in umiranja podjetij. Osnovna teoretična in empirična spoznanja o obnašanju podjetij so 

povzeta po avtorjih, ki to obravnavajo za zahodna tržna gospodarstva in za tranzicijska 

ter nastajajoča tržna gospodarstva (npr.: Antončič 2002; Hudson 1986; Dunne et al. 

1988; Develaar 1991; Machin 1993; Storey 1994; Geroski 1997; Audretsch 2006; Smith 

et al. 2007; Kraus and Schwarz 2007; Bojnec in Xavier 2004a, 2005, 2007). Ugotoviti 

želimo, na kakšen način in v kolikšni meri spreminjanje števila in pomena velikih 

podjetij v panogi lesarstva vpliva na dinamiko nastajanja novih malih podjetij kot 

odgovor na pojav vrzeli v ponudbi proizvodov in storitev, ki nastane z umikom velikega 

podjetja ali s spremembo velikosti podjetja, ki je obvladovalo pomemben tržni delež. 

Temelj raziskave so ekonomska teoretična spoznanja in empirične analize o obnašanju 

podjetij in podjetništvu ter o dejavnikih, ki vplivajo na nastajanje in umiranje podjetij, 

sama raziskava pa temelji na lastni raziskavi, izvedeni z uporabo analize obstoječih 

različnih virov podatkov in z uporabo lastnega izvedenega anketiranja. V skladu s 

teoretičnimi izhodišči je vpliv dinamike velikih podjetij na dinamiko malih podjetij v 

panogi lesarstva v Sloveniji razdelan po posameznih vsebinskih sklopih. 

7.1 Analiza vpliva usihanja velikih podjetij na dinamiko malih podjetij 

Najpogostejši razlogi za zmanjševanje števila velikih podjetij in števila zaposlenih 

v velikih podjetjih so predvsem majhnost trga, kjer je prizadeta predvsem industrijska 

dejavnost, ekspanzija storitvenega sektorja, ki je primernejši za mala podjetja, 

dolgotrajen proces privatizacije, ki ima za posledico zmanjševanje števila zaposlenih in 

stečaje ter družbene in kulturne razmere, ki dajejo prednost individualnosti, kar je v 

večji meri v prid malim podjetjem (Belak 2003).  

Za ugotavljanje vpliva dinamike zmanjševanja števila velikih podjetij na dinamiko 

nastajanja in umiranj malih podjetij v panogi lesarstva v Sloveniji so uporabljena štiri 

podvprašanja, in sicer vpliv zmanjševanja števila velikih podjetij na dinamiko nastajanja 

malih podjetij, vpliv zmanjševanja števila velikih podjetij na dinamiko izstopov malih 

podjetij ter vpliv dodatnega povpraševanja na dinamiko nastajanja malih podjetij v 

izbrani panogi. Analiza odgovorov na zastavljena vprašanja daje pregled, v kolikšni 

meri zmanjševanje števila velikih podjetij vpliva na dinamiko nastajanja in umiranja 

malih podjetij. 

Analiza odgovorov na vprašanje, kako dinamika zmanjševanja števila velikih 

podjetij v panogi lesarstva vpliva na dinamiko nastajanja malih podjetij, na podlagi 

odgovorov anketiranih oseb kaže, da dinamika zmanjševanja števila velikih podjetij na 
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dinamiko nastajanja malih podjetij v panogi lesarstva izkazuje zmeren do sorazmerno 

majhen vpliv (tabela 7.1).  

Tabela 7.1 Analiza odgovorov – vpliv zmanjševanja števila velikih podjetij na 

dinamiko malih podjetij v panogi lesarstva, Slovenija, 2009 (lestvica 

1–5) 

Intervalna ocena za povprečne vrednosti dejavnikov NVP_VMP, NVP_IMP 
Oznaka stališč: 1 – sploh ne vpliva; 2 – ne vpliva; 3 – neodločen; 4 – vpliva; 5 – zelo vpliva 

Dejavniki N Povp. vred. Modus Mediana Stand. odklon 
Vpliv na dinamiko vstopov 
malih podjetij 

168 3,09 3 3,00 1,142 

Vpliv na dinamiko izstopov 
malih podjetij 

165 3,00 3 2,00 1,161 

NVP_VMP – vpliv zmanjševanja števila VP kot dejavnika, ki vpliva na dinamiko vstopov 
MP, NVP_IMP – vpliv zmanjševanja števila VP kot dejavnika, ki vpliva na dinamiko 
izstopov MP 

Analiza odgovorov na vprašanje, kako zmanjševanje števila velikih podjetij v 

panogi lesarstva v Sloveniji vpliva na dinamiko umiranja malih podjetij v panogi, v 

skladu s povprečno vrednostjo odgovorov na prejšnje vprašanje izkazuje podoben 

oziroma še manjši vpliv kot na dinamiko nastajanja malih podjetij v panogi. Povprečna 

vrednost odgovorov na zastavljeno vprašanje izkazuje vrednost 3 (neodločen), in sicer 

se je za to vrednost izreklo slabih 29 % respondentov, medtem ko jih slabih 27 % 

odgovarja z vrednostjo 2 (ne vpliva) in 25 % z vrednostjo 1 (sploh ne vpliva). 

Povprečna vrednost odgovorov na zastavljeno vprašanje je 3 (neodločen) s standardnim 

odklonom 1,161 ocene.  

Slika 7.1 Frekvenčna porazdelitev vpliva zmanjševanja števila velikih podjetij 

na dinamiko malih podjetij v panogi lesarstva 

 

Povprečna vrednost odgovorov je pri vrednosti 3,09 (Likertova lestvica 1–5) kar 

pomeni neodločen do sorazmerno blag vpliv dinamike zmanjševanja števila velikih 

podjetij na dinamiko nastajanja malih podjetij v panogi. Najpogostejši odgovor 
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respondentov je neodločen (vrednost 3, Likertova lestvica 1–5), in sicer v slabih 40 %, 

medtem ko z vrednostjo 4 (vpliva) respondenti odgovarjajo v 25 %. Povprečna vrednost 

odgovorov na to vprašanje je 3,09 (neodločen) s standardnim odklonom 1,142 ocene 

(slika 7.1).  

Na podlagi odgovorov na zastavljena vprašanja lahko sodimo, da je vpliv 

zmanjševanja števila velikih podjetij na dinamiko nastajanja malih podjetij v panogi 

lesarstva sorazmerno šibak oziroma po mnenju respondentov pomembneje ne vpliva na 

dinamiko nastajanja in umiranja malih podjetij v panogi lesarstva. Rahlo večji vpliv 

izkazuje sicer vpliv zmanjševanja števila velikih podjetij na dinamiko nastajanja malih 

podjetij v panogi, se pa vrednosti v odgovorih bistveno ne razlikujejo, zato lahko 

posplošimo razlago tako na dinamiko nastajanja kot na dinamiko umiranja malih 

podjetij v panogi lesarstva.  

Teoretična izhodišča navajajo, da se dinamika izstopov podjetij povečuje, če se 

povečuje finančna nestabilnost v skladu s hipotezo o življenjskem ciklu podjetja. Tako 

dinamika nastajanja kot dinamika umiranja podjetij pa niha glede na stopnjo finančne 

stabilnosti tako nominalno kot realno. Ekonomski cikel, opredeljen z 

makroekonomskimi spremenljivkami, kot so stopnja povpraševanja, stopnja 

nezaposlenosti in rast stopnje ponudbe, vpliva na stopnjo dobičkonosnosti (Geroski in 

Machin 1993; Machin in Van-Reenen 1993; Geroski et al. 1997), ki posledično vpliva 

na dinamiko vstopov in izstopov podjetij. Na podlagi teh dejstev lahko zaključimo, da 

zmanjševanje števila velikih podjetij v panogi lesarstva vpliva na dinamiko nastajanja in 

umiranja malih podjetij le v manjši meri, medtem ko so ključni dejavniki dinamike 

stopnja povpraševanja, stopnja nezaposlenosti in stopnja finančne stabilnosti.  

7.1.1 Vpliv povpraševanja na dinamiko nastajanja malih podjetij 

Kot posledica zmanjševanja števila in velikostne strukture velikih podjetij se 

zmanjša ponudba proizvodov in storitev, ki jo nadomestijo učinkovitejša domača 

podjetja in tuja uvozna konkurenca (Bojnec in Xavier 2007). 

 Rezultati analize, v kolikšni meri novo povpraševanje, ki nastane ob umiku velikih 

podjetij s trga, vpliva na nastanek večjega števila novih malih podjetij, ki nadomeščajo 

ponudbo v panogi lesarstva, izkazuje zmeren pozitiven vpliv na dinamiko nastajanja 

novih malih podjetij v panogi (tabela 7.2).  

Povprečna vrednost odgovorov je 3,43 (Likertova lestvica 1–5), kar pomeni 

neodločen do sorazmerno blag vpliv novega nastalega povpraševanja na dinamiko 

nastajanja malih podjetij v panogi. Najpogostejši odgovor respondentov je vpliva 

(vrednost 4, Likertova lestvica 1–5), in sicer v slabih 50 %, medtem ko z vrednostjo 3 

(neodločen) respondenti odgovarjajo v 25 %. Povprečna vrednost odgovorov na to 

vprašanje je 3,43 (neodločen) s standardnim odklonom 1,000 ocene (slika 7.2).  
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Tabela 7.2 Analiza odgovorov – vpliv povpraševanja na dinamiko nastajanja 

malih podjetij, Slovenija, 2009 (lestvica 1–5) 

Intervalna ocena za povprečne vrednosti dejavnikov D_VMP 
Oznaka stališč: 1 – sploh ne vpliva; 2 – ne vpliva; 3 – neodločen; 4 – vpliva; 5 – zelo vpliva 

Dejavniki N Povp. vred. Modus Mediana Stand. odklon 
Vpliv povpraševanja na 
dinamiko vstopov malih podjetij 

165 3,43 4 4,00 1,000 

D_VMP – vpliv dodatnega povpraševanja, ki nastane ob umiku VP s trga, na dinamiko 
vstopov MP 

Slika 7.2 Frekvenčna porazdelitev vpliva povpraševanja na dinamiko nastajanja 

malih podjetij v panogi lesarstva 

 

Na podlagi odgovorov na zastavljeno vprašanje lahko sodimo, da je vpliv 

dodatnega povpraševanja, ki nastane kot posledica umika velikih podjetij s trga, na 

dinamiko nastajanja malih podjetij v panogi lesarstva zmeren oziroma po mnenju 

respondentov šibko do zmerno vpliva na dinamiko nastajanja malih podjetij v panogi 

lesarstva. 

Teoretična izhodišča dinamike malih podjetij v panogi lesarstva kažejo, da na 

odločitev o ustanovitvi podjetja vplivajo predvsem dejavniki okolja malih podjetij in 

dejavniki vloge podjetnika. Med dejavniki okolja podjetja izkazujejo največji vpliv 

dejavniki, kot so delež prodaje, sposobnost financiranja tekočega poslovanja in plačilna 

nedisciplina (Kocjančič in Bojnec 2007). Na podlagi teh dejstev primerjava odgovorov 

na zastavljeno vprašanje pokaže, da povečano povpraševanje, ki nastane kot posledica 

umika velikih podjetij s trga, zmerno pozitivno vpliva na dinamiko nastajanja malih 

podjetij v panogi, pri čemer je treba upoštevati tudi vpliv ostalih dejavnikov, ki vplivajo 

na dinamiko nastajanja novih malih podjetij v izbrani panogi.  

7.1.2 Vpliv novonastalih malih podjetij na ponudbo novih proizvodov 

Dinamika nastajanja in umiranja podjetij je bistvenega pomena za delovanje 

tržnega gospodarstva, še posebej v obdobjih, ko gospodarska rast stagnira. V takih 

obdobjih je gospodarska rast odvisna predvsem od sposobnosti pridobivanja novih trgov 
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in dejavnosti, kar je v veliki meri odvisno predvsem od učinkovitejših novih podjetij in 

podjetnikov (Develaar 1991). 

Ugotavljanje vpliva pozitivne dinamike nastajanja novih malih podjetij v panogi 

lesarstva v Sloveniji na ponudbo novih proizvodov ali storitev zajema štiri 

podvprašanja, ki pojasnjujejo, v kolikšni meri se poveča ponudba obstoječih ali novih 

proizvodov in storitev ob uporabi obstoječih ali novih prodajnih kanalov. Odgovori na 

zastavljena vprašanja pojasnjujejo stopnjo vpliva večjega števila novih malih podjetij 

na: 

− količino ponudbe obstoječih proizvodov,  

− ponudbo izpopolnjenih obstoječih proizvodov, 

− uvedbo novih proizvodov ob uporabi obstoječih prodajnih kanalov in 

− uvedbo novih proizvodov po novih prodajnih kanalih. 

Odgovori na zastavljena vprašanja dajejo pregled, v kolikšni meri in kako povečana 

dinamika nastajanja novih malih podjetij v panogi lesarstva vpliva na ponudbo novih 

proizvodov in storitev na obstoječih ali novih trgih. 

Analiza odgovorov kaže največji vpliv pozitivne dinamike novih malih podjetij na 

večjo količino ponudbe obstoječih proizvodov s povprečno vrednostjo odgovorov 3,29 

(Likertova lestvica 1–5), kar pomeni neodločen do sorazmerno blag vpliv večjega 

števila novih malih podjetij na večjo ponudbo obstoječih proizvodov v panogi. Glede na 

povprečno vrednost odgovorov tesno sledita ponudba novih proizvodov po novih 

prodajnih kanalih z oceno 3,27 (neodločen do vpliva) in povečana ponudba 

izpopolnjenih obstoječih proizvodov s povprečno oceno odgovorov 3,22 (tabela 7.3). 

Tabela 7.3 Analiza odgovorov – vpliv povpraševanja na ponudbo novih 

proizvodov, Slovenija, 2009 (lestvica 1–5) 

Intervalna ocena za povprečne vrednosti dejavnikov VMP_SOP, VMP_SIP, VMP_NPOK, 
VMP_NPNK 

Oznaka stališč: 1 – sploh ne vpliva; 2 – ne vpliva; 3 – neodločen; 4 – vpliva; 5 – zelo vpliva 
Dejavniki N Povp. vred. Modus Mediana Stand. odklon 

Ponudbe obstoječih proizvodov 165 3,29 4 4,00 1,059 
Ponudba izpopolnjenih 
obstoječih proizvodov 

165 3,22 4 3,00 0,950 

Uvedba novih proizvodov ob 
uporabi obstoječih prodajnih 
kanalov 

165 3,09 4 3,00 0,999 

Uvedba novih proizvodov po 
novih prodajnih kanalih 

165 3,27 4 3,00 1,038 

VMP_SOP – vpliv večjega števila MP na večjo količino ponudbe obstoječih proizvodov, 
VMP_SIP – vpliv večjega števila MP na ponudbo izpopolnjenih obstoječih proizvodov, 
VMP_NPOK – vpliv večjega števila MP na uvedbo novih proizvodov ob uporabi 
obstoječih prodajnih kanalov, VMP_NPNK – vpliv večjega števila MP na uvedbo novih 
proizvodov po novih prodajnih kanalih 
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Povprečne vrednosti odgovorov na zastavljena vprašanja se gibljejo v razponu od 

3,09 do 3,29 (Likertova lestvica 1–5), kar pojasnjuje vpliv pozitivne dinamike 

nastajanja novih malih podjetij tako na povečano ponudbo obstoječih kot izpopolnjenih 

in novih proizvodov in storitev ob uporabi tako obstoječih kot novih prodajnih kanalov. 

Najpogostejši odgovor respondentov je vrednost 4 (vpliva), kjer respondenti kar v slabih 

50 % odgovarjajo, da povečano število novih malih podjetij vpliva na povečano 

ponudbo predvsem obstoječih proizvodov (slika 7.3). Glede na dejstvo, da je razpon 

povprečnih vrednosti odgovorov na zastavljena vprašanja sorazmerno majhen, pa lahko 

sklepamo, da se nekoliko poveča tako ponudba obstoječih, izpopolnjenih kot novih 

proizvodov. Tovrstna nova mala podjetja deloma nastanejo z namenom zapolnjevanja 

tržnih vrzeli, ki nastanejo po umiku velikih podjetij v panogi lesarstva.  

Teoretična izhodišča navajajo, da s povečevanjem povpraševanja na manj razvitih 

trgih podjetja prehajajo v fazo zrelosti, ko se zmanjšuje potreba po vlaganju v novo 

tehnologijo in izkušena delovne sila ni več nujno potrebna. Proizvodnja postane 

standardizirana, kar omogoča selitev proizvodnje v manj razvite države s cenejšo 

delovno silo, razvoj pa ostaja domena domicilnih držav. Razvite industrijske države 

začenjajo proizvode uvažati iz držav s cenejšo delovno silo (Vernon 1966).  

Slika 7.3 Frekvenčna porazdelitev vpliva povpraševanja na ponudbo novih 

proizvodov v panogi lesarstva 

 

Na podlagi teh teoretičnih izhodišč lahko trdimo, da so se velika podjetja v delovno 

intenzivnih panogah, kamor spada tudi panoga lesarstva, prisiljena zaradi ekonomskih 

razlogov umakniti s trga ali vsaj zmanjšati povprečno velikost podjetij. Medtem pa 

nastale tržne vrzeli zapolnijo obstoječa in nova mala podjetja, ki delujejo predvsem na 

področjih, ki jih je zaradi narave lokalne naravnanosti, logističnih in drugih vzrokov 

težko preseliti v države s cenejšo delovno silo.  
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7.2 Analiza vpliva velikostne strukture velikih podjetij na dinamiko malih 

podjetij 

Stopnja povpraševanja, stopnja nezaposlenosti in rast stopnje ponudbe, vplivajo na 

stopnjo dobičkonosnosti, ki posledično vpliva na dinamiko vstopov in izstopov podjetij 

(Geroski in Machin 1993; Machin in Van-Reenen 1993; Geroski et al. 1997). 

Ugotavljanje vpliva dinamike zmanjševanja velikostne strukture velikih podjetij na 

dinamiko nastajanja in umiranj malih podjetij v panogi lesarstva v Sloveniji zajema dve 

podvprašanji, in sicer vpliv zmanjševanja velikostne strukture velikih podjetij na 

dinamiko nastajanja malih podjetij ter vpliv zmanjševanja velikostne strukture velikih 

podjetij na dinamiko izstopov malih podjetij v izbrani panogi. Analiza odgovorov na 

zastavljena vprašanja daje pregled, v kolikšni meri zmanjševanje velikostne strukture 

velikih podjetij vpliva na dinamiko nastajanja in umiranja malih podjetij. 

Analiza odgovorov na vprašanje, kako dinamika zmanjševanja velikostne strukture 

velikih podjetij v panogi lesarstva vpliva na dinamiko nastajanja malih podjetij, kaže, da 

sama dinamika zmanjševanja velikostne strukture velikih podjetij na dinamiko 

nastajanja malih podjetij v panogi lesarstva izkazuje sorazmerno majhen do 

nepomemben vpliv (tabela 7.4).  

Povprečna vrednost odgovorov je 2,88 (Likertova lestvica 1–5), kar pomeni, da ne 

vpliva oziroma kaže na neodločen vpliv dinamike zmanjševanja velikostne strukture 

velikih podjetij na dinamiko nastajanja malih podjetij v panogi. Najpogostejši odgovor 

respondentov je neodločen (vrednost 3, Likertova lestvica 1–5), in sicer v slabih 36 %, 

medtem ko z vrednostjo 4 (vpliva) respondenti odgovarjajo v 23 %. Povprečna vrednost 

odgovorov na to vprašanje je 2,88 (ne vpliva do neodločen) s standardnim odklonom 

1,154 ocene (slika 7.4).  

Tabela 7.4 Analiza odgovorov – vpliv zmanjševanja velikostne strukture velikih 

podjetij na dinamiko malih podjetij v panogi lesarstva, Slovenija, 2009 

(lestvica 1–5) 

Intervalna ocena za povprečne vrednosti dejavnikov LVP_VMP, LVP_IMP 
Oznaka stališč: 1 – sploh ne vpliva; 2 – ne vpliva; 3 – neodločen; 4 – vpliva; 5 – zelo vpliva 

Dejavniki N Povp. vred. Modus Mediana Stand. odklon 
Vpliv na dinamiko vstopov 
malih podjetij 

168 2,88 3 3,00 1,154 

Vpliv na dinamiko izstopov 
malih podjetij 

165 2,40 3 2,00 1,109 

LVP_VMP – vpliv zmanjševanja velikostne strukture VP kot dejavnika, ki vpliva na 
dinamiko vstopov MP, LVP_IMP – vpliv zmanjševanja velikostne strukture VP kot 
dejavnika, ki vpliva na dinamiko izstopov MP 

Analiza odgovorov na vprašanje, kako zmanjševanje velikostne strukture velikih 

podjetij v panogi lesarstva v Sloveniji vpliva na dinamiko umiranja malih podjetij v 
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panogi, v skladu s povprečno vrednostjo odgovorov na prejšnje vprašanje izkazuje še 

manjši vpliv kot na dinamiko nastajanja malih podjetij v panogi. Povprečna vrednost 

odgovorov na zastavljeno vprašanje izkazuje vrednost 2,40 (ne vpliva do neodločen), 

pri čemer se je za vrednost 3 (neodločen) izreklo dobrih 29 % respondentov, medtem ko 

jih slabih 26 % odgovarja z vrednostjo 2 (ne vpliva) in 27 % vrednostjo 1 (sploh ne 

vpliva). Povprečna vrednost odgovorov na zastavljeno vprašanje je 2,40 (ne vpliva do 

neodločen) s standardnim odklonom 1,109 ocene.  

Slika 7.4 Frekvenčna porazdelitev vpliva zmanjševanja velikostne strukture 

velikih podjetij na dinamiko malih podjetij v panogi lesarstva 

 

Na podlagi odgovorov na zastavljena vprašanja lahko sodimo, da je vpliv 

zmanjševanja velikostne strukture velikih podjetij na dinamiko nastajanja malih podjetij 

v panogi lesarstva šibak oziroma po mnenju respondentov bistveno ne vpliva na 

dinamiko nastajanja in umiranja malih podjetij v panogi lesarstva. Rahlo večji vpliv 

izkazuje sicer vpliv zmanjševanja števila velikih podjetij na dinamiko nastajanja novih 

malih podjetij v panogi, ki pa kljub temu še vedno izkazuje nepomemben do neodločen 

vpliv. 

Teoretična izhodišča navajajo, da so zaradi čedalje večje liberalizacije svetovne 

trgovine, čedalje večje konkurence na mednarodnih trgih in s prihodom novih tehnologij 

velika podjetja prisiljena v racionalizacijo poslovanja in prestrukturiranje. Postopoma se 

je trend obrnil v korist malih in srednje velikih podjetij (Commission of the Comunities 

2003e). Na podlagi teh dejstev lahko zaključimo, da zmanjševanje velikostne strukture 

velikih podjetij v panogi lesarstva bistveno ne vpliva na dinamiko nastajanja in umiranja 

malih podjetij, temveč je treba upoštevati predvsem vpliv ostalih dejavnikov na 

omenjeno dinamiko v panogi lesarstva. 

7.3 Analiza dejavnikov dinamike malih podjetij 

Rast trga in tehnološke spremembe so glavni dejavniki, ki vplivajo na strukturo 

proizvodnje in distribucije. Stopnja rasti se odraža v dinamiki vstopov in izstopov 

podjetij ter v njihovi velikostni strukturi (Dunne et al. 1988). 
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Analiza dejavnikov nastajanja in umiranja malih podjetij v panogi lesarstva v 

Sloveniji naj bi dala odgovore na vprašanje, kateri dejavniki v največji meri vplivajo na 

dinamiko nastajanja in umiranja malih podjetij v panogi lesarstva ter kakšne so 

najpogostejše ovire, s katerimi se soočajo potencialni podjetniki, ko se odločajo za 

ustanovitev novega malega podjetja. Hkrati s tem naj bi dobili tudi odgovore na 

vprašanje, kako konkurenca kot posledica večjega števila novih malih podjetij vpliva na 

kazalce uspešnosti in kako ti vplivajo na investicijska vlaganja v panogi lesarstva. 

7.3.1 Razlogi za nastanek novih malih podjetij 

Ugotavljanje najpomembnejših razlogov za nastanek večjega števila malih podjetij 

v panogi lesarstva v Sloveniji zajema tri temeljna podvprašanja, ki naj bi dala odgovor 

na vprašanje, kateri so najpomembnejši razlogi za nastanek večjega števila malih 

podjetij v panogi. Vprašanja se nanašajo na reševanje ekonomsko-socialnega statusa 

posameznika kot dejavnika odločitve o ustanovitvi podjetja, na podjetniški izziv kot 

dejavnik odločitve o ustanovitvi podjetja in na možnost boljšega zaslužka kot dejavnika 

odločitve o ustanovitvi podjetja. Analiza odgovorov na zastavljena vprašanja daje 

pregled, v kolikšni meri posamezni izbrani dejavniki vplivajo na pozitivno dinamiko 

nastajanja malih podjetij v panogi lesarstva v Sloveniji. 

Analiza odgovorov na vprašanje o razlogih, ki so vplivali na odločitev za 

ustanovitev novega malega podjetja v panogi, kaže, da izbrani dejavniki izkazujejo 

pomemben vpliv na dinamiko nastajanja novih malih podjetij v panogi lesarstva v 

Sloveniji (tabela 7.5).  

Tabela 7.5 Analiza odgovorov – razlogi za nastanek večjega števila novih malih 

podjetij v panogi lesarstva, Slovenija, 2009 (lestvica 1–5) 

Intervalna ocena za povprečne vrednosti dejavnikov EKS_UMP, PI_UMP, PR_UMP 
Oznaka stališč: 1 – zelo nepomembno; 2 – nepomembno; 3 – neodločen; 4 – pomembno; 5 – 

zelo pomembno 
Dejavniki N Povp. vred. Modus Mediana Stand. odklon 

Reševanje ekonomsko-
socialnega statusa 

165 3,62 4 4,00 1,090 

Podjetniški izziv 165 3,56 4 4,00 0,872 
Možnost boljšega zaslužka 165 3,85 4 4,00 0,964 

EKS_UMP – vpliv reševanja ekonomsko-socialnega statusa posameznika, kot dejavnik 
odločitve za ustanovitev MP, PI_UMP – podjetniški izziv, kot dejavnik odločitve za 
ustanovitev MP, PR_UMP – vpliv možnosti boljšega zaslužka, kot dejavnik odločitve za 
ustanovitev MP 

Analiza odgovorov na vprašanje, kako dejavnik možnost boljšega zaslužka vpliva 

na odločitev o ustanovitvi podjetja v panogi lesarstva, kaže med izbranimi dejavniki 

najvišjo vrednost. Povprečna vrednost odgovorov na to vprašanje je 3,85 (Likertova 

lestvica 1–5), kar pomeni neodločen do pomemben vpliv dejavnika možnost boljšega 
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zaslužka na odločitev o ustanovitvi novega malega podjetja v panogi. Najpogostejši 

odgovor respondentov je pomembno (vrednost 4, Likertova lestvica 1–5), in sicer v 

slabih 51 %, medtem ko z vrednostjo 5 (zelo pomembno) respondenti odgovarjajo v 

slabih 24 %. Povprečna vrednost odgovorov na to vprašanje je 3,85 (pomembno) s 

standardnim odklonom 0,964 ocene (slika 7.5).  

Drugo najvišjo vrednost vpliva na odločitev o ustanovitvi novega malega podjetja v 

panogi dosega dejavnik reševanje socialno-ekonomskega statusa posameznika, in sicer s 

povprečno vrednostjo odgovorov 3,62 (neodločen do pomembno), pri čemer se je za 

vrednost 4 (pomembno) izreklo slabih 42 % respondentov, medtem ko jih slabih 22 % 

odgovarja z vrednostjo 5 (zelo pomembno). Najnižjo, toda sorazmerno še vedno visoko 

vrednost izkazuje dejavnik podjetniški izziv, s povprečno vrednostjo odgovorov 3,56 

(neodločen do pomembno), pri čemer se je za vrednost 4 (pomembno) izreklo slabih 

55 % respondentov, medtem ko jih slabih 24 % odgovarja z vrednostjo 5 (zelo 

pomembno). 

Slika 7.5 Frekvenčna porazdelitev dejavnikov odločitve o ustanovitvi malih 

podjetij v panogi lesarstva 

 

Na podlagi odgovorov na zastavljena vprašanja lahko sodimo, da izbrani dejavniki 

pomembno vplivajo na dinamiko nastajanja novih malih podjetij v panogi lesarstva, 

med katerimi pa najmočnejši vpliv izkazuje dejavnik možnosti boljšega zaslužka. 

Po raziskavi, ki jo je opravil Statistični urad Republike Slovenije (SURS 2006), se 

med najpogostejšimi razlogi za ustanovitev podjetja pojavljajo pričakovanje boljšega 

zaslužka, želja po izzivih, biti sam svoj gospod in izogniti se brezposelnosti. 

Najpogostejši razlogi se med različnimi starostnimi skupinami ter po spolu in izobrazbi 

ne razlikujejo. Manjša odstopanja se pojavljajo le med podjetniki z nižjo izobrazbo, ki 

kot drugi najpomembnejši razlog navajajo, da se želijo izogniti brezposelnosti (SURS 

2006). 

Na podlagi teh dejstev lahko zaključimo, da se dejavniki, ki vplivajo na odločitev o 

ustanovitvi novih malih podjetij v panogi lesarstva v Sloveniji, bistveno ne razlikujejo 
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od dejavnikov, ki izkazujejo pomemben vpliv na odločitev o ustanovitvi podjetja v 

ostalih panogah v Sloveniji. 

7.3.2 Razlogi, ki otežujejo odločitev o ustanovitvi malega podjetja 

Ugotavljanje dejavnikov, ki v največji meri ovirajo odločitev o ustanovitvi novega 

malega podjetja, zajema pet podvprašanj v katerih so zajeti naslednji najpogostejši 

dejavniki: pomanjkanje poslovnih in strokovnih znanj, pomanjkanje ustanovnega 

kapitala, vpliv obstoječe konkurence, vpliv konkurence sive ekonomije in vpliv tuje 

uvozne konkurence. Analiza odgovorov na zastavljena vprašanja daje pregled, v 

kolikšni meri posamezni izbrani dejavniki potencialnim novim podjetnikom 

predstavljajo oviro pri odločitvi o ustanovitvi novega malega podjetja. 

Analiza odgovorov na vprašanje, v kolikšni meri posamezni izbrani dejavniki 

potencialnim podjetnikom predstavljajo oviro pri odločitvi o ustanovitvi novega malega 

podjetja, kaže zelo pomemben vpliv dejavnika pomanjkanje ustanovnega kapitala in 

pomemben vpliv dejavnika konkurence sive ekonomije kot oviro pri odločitvi o 

ustanovitvi malega podjetja. Ostali dejavniki izkazujejo manjši vpliv, in sicer od 

vrednosti nepomembno do neodločen (tabela 7.6).  

Tabela 7.6 Analiza odgovorov – razlogi, ki otežujejo odločitev o ustanovitvi 

malih podjetij v panogi lesarstva, Slovenija, 2009 (lestvica 1–5) 

Intervalna ocena za povprečne vrednosti dejavnikov POS_UMP, STR_UMP, PUL_UMP, 
OK_UMP, KSE_UMP, TUK_UMP 

Oznaka stališč: 1 – zelo nepomembno; 2 – nepomembno; 3 – neodločen; 4 – pomembno; 5 – 

zelo pomembno 
Dejavniki N Povp. vred. Modus Mediana Stand. odklon 

Pomanjkanje poslovnih znanj 150 2,92 3 3,00 1,201 
Pomanjkanje strokovnih znanj 150 2,68 3 3,00 1,143 
Pomanjkanje ustanovnega 
kapitala 

153 4,06 5 4,00 0,982 

Obstoječa konkurenca v panogi 153 2,86 2 3,00 1,089 
Konkurenca sive ekonomije 153 3,35 4 4,00 1,238 
Tuja uvozna konkurenca 153 3,00 3 3,00 1,318 

POS_UMP – vpliv dejavnika pomanjkanje poslovnih znanj na odločitev o ustanovitvi MP, 
STR_UMP – vpliv dejavnika pomanjkanje poslovnih znanj na odločitev o ustanovitvi MP, 
PUK_UMP – vpliv dejavnika pomanjkanje ustanovnega kapitala na odločitev o ustanovitvi 
MP, OK_UMP – vpliv dejavnika obstoječa konkurenca v panogi na odločitev o ustanovitvi 
MP, KSE_UMP – vpliv dejavnika konkurence sive ekonomije na odločitev o ustanovitvi 
MP, TUK_UMP – vpliv dejavnika tuje uvozne konkurence na odločitev o ustanovitvi MP 

Povprečna vrednosti odgovorov na zastavljena vprašanja se gibljejo v razponu med 

2,68 in 4,06 ocene (Likertova lestvica 1–5). Najvišjo vrednost dosega dejavnik 

pomanjkanje ustanovnega kapitala, na katerega respondenti odgovarjajo s povprečno 

oceno 4,06 (pomembno), pri čemer jih kar 41 % meni, da dejavnik pomanjkanje 
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ustanovnega kapitala predstavlja zelo pomembno oviro odločitvi za ustanovitev novega 

podjetja, medtem ko jih 33 % meni, da ta dejavnik predstavlja pomembno oviro (slika 

7.6). 

Drugo najvišjo vrednost dosega dejavnik konkurenca sive ekonomije, na katerega 

respondenti odgovarjajo s povprečno oceno odgovorov 3,35 (neodločen do pomembno), 

pri čemer se je dobrih 31 % respondentov odločilo za vrednost 4 (pomembno), slabih 

24 % pa za oceno 3 (neodločen). Na tretjem mestu je s povprečno vrednostjo odgovorov 

2,92 (neodločen) dejavnik pomanjkanje poslovnih znanj, na katerega 25 % 

respondentov odgovarja z oceno 4 (pomembno) in 25 % z oceno 3 (neodločen). 

Najnižjo vrednost med izbranimi dejavniki dosega dejavnik pomanjkanje poslovnih 

znanj, na katerega respondenti odgovarjajo s povprečno oceno 2,68 (nepomembno do 

neodločen) in standardnim odklonom 1,143 ocene. 

Na podlagi odgovorov na zastavljena vprašanja lahko sodimo, da izbrani dejavniki 

zmerno do pomembno predstavljajo oviro pri odločitvi o ustanovitvi novega malega 

podjetja, pri čemer ima najmočnejši vpliv dejavnik pomanjkanje ustanovnega kapitala. 

Slika 7.6 Frekvenčna porazdelitev dejavnikov, ki otežujejo odločitev o 

ustanovitvi malih podjetij v panogi lesarstva 

 

Teoretična izhodišča navajajo, da so v državah, kjer so zaznane višje stopnje 

podjetniških aktivnosti, zaznane tudi večje možnosti za gospodarski razvoj, ker so 

fleksibilnejše pri mobilizaciji virov ter uvajanju izdelkov in storitev, zaradi bolj 

dinamičnega podjetniškega okolja pa so tudi zanimivejše za prihod tujih vlagateljev 

(Glas 2001). 

Na podlagi teoretičnih izhodišč lahko sprejmemo sklep, da podjetniško okolje v 

Sloveniji še ni dovolj razvito, da bi malim podjetjem omogočalo ustrezen dostop do 
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potrebnih finančnih virov za ustanovitev malega podjetja in za začetek poslovanja. 

Finančni trg je naravnan predvsem v smislu zagotavljanja finančnih sredstev velikim 

podjetjem, ki pa pogosto z jamstvi, ki jih imajo na razpolago, ne zagotavljajo ustreznega 

servisiranja dolžniških obveznosti, kar posledično še dodatno otežuje pridobivanje 

finančnih sredstev malim podjetjem oziroma so ta sredstva za mala podjetja predraga. 

7.3.3 Vpliv konkurence malih podjetij na kazalce uspešnosti 

Delovno intenzivne panoge, kamor spada tudi panoga lesarstva, izkazujejo večjo 

dinamiko vstopov novih malih podjetij kot izstopov, zaradi česar prihaja do visoke 

koncentracije podjetij v panogi, kar vpliva na slabše poslovne rezultate podjetij in 

posledično večjo dinamiko izstopov podjetij v panogi (Bojnec in Xavier 2004a, 2005, 

2007). 

Sklop vprašanj o vplivu večjega števila novih malih podjetij v panogi lesarstva v 

Sloveniji na stopnjo konkurence in kazalce uspešnosti v panogi zajema pet podvprašanj. 

V vprašanjih so zajeti vplivi povečanega števila novih malih podjetij na stopnjo dodane 

vrednosti, stopnjo zaposlenosti, stopnjo dodane vrednosti na zaposlenega, stopnjo 

konkurence in stopnjo ekonomske uspešnosti rastočih preživelih podjetij. Analiza 

odgovorov na zastavljena vprašanja daje pregled, v kolikšni meri povečano število 

novih malih podjetij v panogi vpliva na posamezne izbrane dejavnike.  

Tabela 7.7 Analiza odgovorov – vpliv konkurence malih podjetij na kazalce 

uspešnosti v panogi lesarstva, Slovenija, 2009 (lestvica 1–5) 

Intervalna ocena za povprečne vrednosti dejavnikov VMP_DV, VMP_ZAP, VMP_DVZ, 
VMP_ROE, VMP_UPP 

Oznaka stališč: 1 – sploh ne vpliva; 2 – ne vpliva; 3 – neodločen; 4 – vpliva; 5 – zelo vpliva 
Dejavniki N Povp. vred. Modus Mediana Stand. odklon 

Vpliv večjega števila MP na 
stopnjo dodane vrednosti v 
panogi 

156 3,06 3 3,00 1,011 

Vpliv veljega števila MP na 
stopnjo zaposlenosti 

156 3,29 4 3,50 0,990 

Vpliv večjega števila MP na 
stopnjo DV/Z 

156 3,38 4 3,50 1,062 

Vpliv večjega števila MP na 
konkurenco in stopnjo 
donosnosti kapitala 

168 3,23 4 3,00 0,966 

Vpliv večjega števila MP na 
ekonomsko uspešnost rastočih 
preživelih podjetij 

168 3,41 4 4,00 1,017 

VMP_DV – vpliv večjega števila MP na stopnjo dodane vrednosti v panogi (DV), 
VMP_ZAP – vpliv večjega števila MP na stopnjo zaposlenosti, VMP_DVZ – vpliv večjega 
števila MP na stopnjo dodane vrednosti na zaposlenega (DV/Z), VMP_ROE – vpliv 
večjega števila MP na konkurenco in stopnjo donosnosti kapitala v panogi, VMP_UPP – 
vpliv večjega števila MP na ekonomsko uspešnost rastočih preživelih podjetij 
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Analiza odgovorov na vprašanja, v kolikšni meri povečano število novih malih 

podjetij v panogi vpliva na posamezne izbrane dejavnike, kaže neodločen do pomemben 

vpliv povečanega števila novih malih podjetij v panogi (tabela 7.7).  

Povprečne vrednosti odgovorov na zastavljena vprašanja se gibljejo v razponu med 

2,06 in 3,41 ocene (Likertova lestvica 1–5). Največji vpliv povečanega števila novih 

malih podjetij v panogi se odraža pri ekonomski uspešnosti rastočih preživelih podjetij, 

na katerega respondenti odgovarjajo s povprečno oceno 3,41 (neodločen do vpliva) s 

standardnim odklonom 1,017. Pri tem 41 % respondentov ocenjuje vpliv povečanega 

števila malih podjetij z oceno 4 (vpliva), slabih 29 % pa z oceno 3 (neodločen) (slika 

7.7). 

Slika 7.7 Frekvenčna porazdelitev dejavnikov, ki otežujejo odločitev o 

ustanovitvi malih podjetij v panogi lesarstva 

 

Druga najvišja vrednost vpliva večjega števila novih malih podjetij v panogi se 

kaže pri dejavniku stopnja dodane vrednosti na zaposlenega (DV/Z), na katerega 

respondenti odgovarjajo s povprečno oceno 3,38 (neodločen do vpliva) s standardnim 

odklonom 1,062, pri čemer slabih 37 % respondentov ocenjuje vpliv povečanega števila 

malih podjetij z oceno 4 (vpliva), slabih 31 % pa z oceno 3 (neodločen). Na tretjem 

mestu je s povprečno vrednostjo odgovorov 3,29 (neodločen do vpliva) vpliv večjega 

števila novih malih podjetij na stopnjo zaposlenosti, na katerega 44 % respondentov 

odgovarja z oceno 4 (vpliva) in 29 % z oceno 3 (neodločen). Najnižjo vrednost med 

izbranimi dejavniki dosega dejavnik stopnja dodane vrednosti (DV), na katerega 

respondenti odgovarjajo s povprečno oceno 3,06 (neodločen) in standardnim odklonom 

1,011 ocene. 
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Na podlagi odgovorov na zastavljena vprašanja lahko sodimo, da povečano število 

novih malih podjetij izkazuje neodločen do pomemben vpliv na izbrane dejavnike, pri 

čemer je najmočnejši vpliv na ekonomsko uspešnost rastočih preživelih podjetij. 

Teoretična izhodišča navajajo, da so nova mala podjetja pretežno inovativno 

naravnana in imajo pomembno vlogo pri ustanavljanju novih delovnih mest. Vsekakor 

ima dinamika nastajanja novih učinkovitejših podjetij in umiranja manj produktivnih 

podjetij pomembno vlogo pri prerazporejanju virov od manj produktivnih k bolj 

produktivnim (Scarpetta et al. 2002, Foster et al. 1998). 

Na podlagi teoretičnih izhodišč lahko sprejmemo sklep, da povečano število novih 

malih podjetij vpliva na vse izbrane dejavnike, zajete v raziskavi. Nova inovativno 

naravnana mala podjetja povečujejo konkurenčne pritiske, kar vpliva na razporejanje 

virov od manj produktivnih k bolj produktivnim. 

7.3.4 Vpliv kazalcev uspešnosti na investicijska vlaganja 

Tako stopnja dodane vrednosti na zaposlenega kot stopnja donosnosti kapitala  sta 

dejavnika, ki vplivata tako na celotna investicijska vlaganja kot vlaganja v sodobno 

tehnološko opremo. V primeru ko so vrednosti kazalnikov nižje od alternativnih 

oportunitetnih donosov, se kapital žačne umikati iz panoge.  

Sklop vprašanj o vplivu kazalcev uspešnosti na investicijska vlaganja v panogi 

lesarstva v Sloveniji zajema dve podvprašanji, in sicer vpliv stopnje dodane vrednosti 

na zaposlenega v panogi na vlaganja v novo tehnološko opremo ter vpliv stopnje 

donosnosti kapitala na investicijska vlaganja. Analiza odgovorov na zastavljena 

vprašanja daje pregled, v kolikšni meri posamezni dejavniki vplivajo na investicijska 

vlaganja v panogi lesarstva.  

Tabela 7.8 Analiza odgovorov –vpliv kazalcev uspešnosti malih podjetij na 

investicijska vlaganja v panogi lesarstva, Slovenija, 2009 (lestvica 1–

5) 

Intervalna ocena za povprečne vrednosti dejavnikov DVZ_INV, ROE_INV 
Oznaka stališč: 1 – zelo nepomembno; 2 – nepomembno; 3 – neodločen; 4 – pomembno; 5 – 

zelo pomembno 
Dejavniki N Povp. vred. Modus Mediana Stand. odklon 

Vpliv DV/Z na vlaganja v 
tehnološko opremo 

162 4,00 4 4,00 0,946 

Vpliv donosnosti kapitala na 
investicijska vlaganja  

162 4,30 4 4,00 0,787 

DVZ_INV – vpliv stopnje dodane vrednosti na zaposlenega (DV/Z) na vlaganja v novo 
tehnološko opremo v panogi, ROE_INV – vpliv stopnje donosnosti kapitala na 
investicijska vlaganja nazaj v panogo 

 



Dinamika malih podjetij v odvisnosti od dinamike velikih podjetij v panogi  

98 

Analiza odgovorov na vprašanje, kako posamezni izbrani dejavnik vpliva na 

investicijska vlaganja v panogi, kaže visok vpliv tako dejavnika stopnje dodane 

vrednosti na zaposlenega kot stopnje donosnosti kapitala (tabela 7.8). 

Povprečne vrednosti odgovorov na zastavljena vprašanja se gibljejo v razponu med 

4,00 in 4,30 ocene (Likertova lestvica 1–5). Največji vpliv izkazuje dejavnik stopnja 

donosnosti kapitala, na katerega respondenti odgovarjajo s povprečno oceno 4,30 

(vpliva do zelo vpliva) in standardnim odklonom 0,787. Pri tem dobrih 44 % 

respondentov ocenjuje vpliv stopnje donosnosti kapitala z oceno 5 (zelo vpliva), dobrih 

44 % pa z oceno 4 (vpliva) (slika 7.8). 

Na drugem mestu je s še vedno visoko oceno dejavnik stopnja dodane vrednosti na 

zaposlenega, na katerega respondenti odgovarjajo s povprečno oceno odgovorov 4,00 

(vpliva) in standardnim odklonom 0,946, pri čemer se je 52 % respondentov odločilo za 

vrednost 4 (vpliva), slabih 30 % pa za oceno 5 (zelo vpliva). 

Slika 7.8 Frekvenčna porazdelitev vpliva kazalcev uspešnosti malih podjetij na 

investicijska vlaganja v panogi lesarstva 

 

Na podlagi odgovorov na zastavljena vprašanja lahko sodimo, da tako dejavnik 

stopnje donosnosti kapitala kot dejavnik stopnje dodane vrednosti na zaposlenega 

pomembno vplivata na odločitev o investicijskih vlaganjih v panogi lesarstva v 

Sloveniji.  

Teoretična izhodišča navajajo, da se življenjski cikel skozi povpraševanje in 

neposredne investicije odraža v mednarodni migraciji delovno intenzivnih panog. 

Teorija življenjskega cikla, ki temelji na povpraševanju in neposrednih investicijah, 

temelji na dveh domnevah. Prvič, da povpraševanje po novih izdelkih nastaja v razvitih 

industrijskih državah in se nato razširi na področja manj razvitih držav. Drugič, da se z 

zrelostjo v smislu življenjskega cikla manj vlaga v tehnološki razvoj in inovacije, kar se 

odraža na način, da se nove industrije začenjajo v visoko industrijskih državah, s 

povečevanjem povpraševanja na manj razvitih trgih podjetja prehajajo v fazo zrelosti, 

ko proizvodnja postane standardizirana, kar omogoča selitev proizvodnje v manj razvite 

države s cenejšo delovno silo (Vernon 1966). 
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Na podlagi teoretičnih izhodišč lahko sprejmemo sklep, da tako stopnja dodane 

vrednosti na zaposlenega kot stopnja donosnosti kapitala pomembno vplivata na 

vlaganja tako v sodobno tehnološko opremo kot na celotna investicijska vlaganja, saj se 

v skladu s teoretičnimi izhodišči v nasprotnem primeru kapital začne umikati iz panoge 

oziroma se proizvodnja seli v manj razvite države s cenejšo delovno silo.  

7.4 Statistična obdelava pridobljenih podatkov 

7.4.1 Testiranje raziskovalnih hipotez 

Za panogo lesarstva je značilna visoka koncentracija podjetij, tako 1 % podjetij 

ustvari 25 % celotne realizacije, prvih 3 % podjetij pa kar 50 % celotne realizacije v 

panogi (SKEP GZS). Na podlagi teh dejstev je postavljena naslednja hipoteza: 

Hipoteza 1: Zmanjševanje števila in velikostne strukture velikih podjetij v panogi 

lesarstva v večji meri vpliva na dinamiko vstopov novih malih podjetij kot na dinamiko 

izstopov obstoječih malih podjetij.  

Hipoteza 1a: Zmanjševanje števila in velikostne strukture velikih podjetij v panogi 

lesarstva v večji meri vpliva na dinamiko vstopov novih malih podjetij. 

Za namene testiranja hipoteze so uporabljene naslednje spremenljivke: NVP_VMP 

– vpliv števila velikih podjetij na dinamiko vstopov malih podjetij, LVP_VMP – vpliv 

povprečne velikosti velikih podjetij na dinamiko vstopov malih podjetij. 

Predpostavimo ničelno in alternativno domnevo: 

H0: µ0>3, 

H1: µ1≤3. 

Tabela 7.9 Intervalna ocena spremenljivk (število velikih podjetij, povprečna 

velikost velikih podjetij) 

Intervalna ocena spremenljivk: NVP_VMP – število velikih podjetij, LVP_VMP – povprečna 
velikost velikih podjetij 

Oznaka stališč: 1 – sploh ne vpliva; 2 – ne vpliva; 3 – neodločen; 4 – vpliva; 5 – zelo vpliva 
Dejavnik N Povp. vred. Mediana Stand. odklon Stand. napaka 

NVP_VMP 168 3,09 3,00 1,142 0,088 
LVP_VMP 168 2,88 3,00 1,154 0,089 

 

Na podlagi vzorca malih podjetij v panogi lesarstva ne moremo sprejeti sklepa, da 

sta manjše število velikih podjetij in manjša povprečna velikost velikih podjetij 

(zmanjševanje števila zaposlenih v velikih podjetjih) pozitivno povezana z vstopi več 

manjših podjetij. Ker je stopnja značilnosti večja od α=0,05 (tabela 7.10), ne moremo z 

gotovostjo sprejeti sklepa, da zmanjševanje števila in velikostne strukture velikih 

podjetij v panogi lesarstva vpliva na večjo dinamiko vstopov novih malih podjetij. 
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Tabela 7.10 t-porazdelitev (število velikih podjetij, povprečna velikost velikih 

podjetij) 

t-porazdelitev spremenljivk: NVP_VMP – število velikih podjetij / vstopi malih podjetij, 
LVP_VMP – povprečna velikost velikih podjetij / vstopi malih podjetij 

 Vrednost testa = 3 

t df P 
Povprečno 
odstopanje 

95 % interval zaupanja 
Spodnji Zgornji 

NVP_VMP 1,014 167 0,312 0,089 -0,08 0,26 
LVP_VMP -1,404 167 0,162 -0,125 -0,30 -0,05 

 

Hipoteza 1b: Zmanjševanje števila in velikostne strukture velikih podjetij v panogi 

lesarstva v večji meri vpliva na dinamiko izstopov novih malih podjetij. 

Za namene testiranja hipoteze so uporabljene naslednje spremenljivke: NVP_IMP – 

vpliv števila velikih podjetij na dinamiko izstopov malih podjetij, LVP_IMP – vpliv 

povprečne velikosti velikih podjetij na dinamiko izstopov malih podjetij. 

Predpostavimo ničelno in alternativno domnevo: 

H0: µ0>3, 

H1: µ1≤3. 

Tabela 7.11 Intervalna ocena spremenljivk (število velikih podjetij / izstopi malih 

podjetij, povprečna velikost velikih podjetij / izstopi malih podjetij) 

Intervalna ocena spremenljivk: NVP_IMP – število velikih podjetij / izstopi malih podjetij, 
LVP_IMP – povprečna velikost velikih podjetij / izstopi malih podjetij 

Oznaka stališč: 1 – sploh ne vpliva; 2 – ne vpliva; 3 – neodločen; 4 – vpliva; 5 – zelo vpliva 
Dejavnik N Povp. vred. Mediana Stand. odklon Stand. napaka 

NVP_IMP 165 2,45 2,00 1,161 0,090 
LVP_IMP 165 2,40 2,00 1,109 0,086 

 

Tabela 7.12 t-porazdelitev (število velikih podjetij / izstopi malih podjetij, 

povprečna velikost velikih podjetij / izstopi malih podjetij) 

t-porazdelitev spremenljivk: NVP_IMP – število velikih podjetij, LVP_IMP – povprečna 
velikost velikih podjetij  

 Vrednost testa = 3 

t df p 
Povprečno 
odstopanje 

95 % interval zaupanja 
Spodnji Zgornji 

NVP_IMP -6,037 164 0,000 -0,545 -0,72 -0,37 
LVP_IMP -6,951 164 0,000 -0,600 -0,77 -0,43 

 

Na podlagi vzorca malih podjetij v panogi lesarstva ne moremo sprejeti sklepa, da 

sta manjše število velikih podjetij in manjša povprečna velikost velikih podjetij 

(zmanjševanje števila zaposlenih v velikih podjetjih) pozitivno povezana z izstopi več 

manjših podjetij. Stopnja značilnosti α=0,001 (tabela 7.12). Na podlagi vzorčnih 
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podatkov lahko sklepamo, da je povprečna ocena odgovorov manjša od 3 (neodločen) 

ob upoštevanju ocene stališč anketiranih oseb (Likertova lestvica, kjer anketiranci 

označujejo stališča z ocenami: 1 – sploh ne vpliva; 2 – ne vpliva; 3 – neodločen; 4 – 

vpliva; 5 – zelo vpliva), kar je v nasprotju s postavljeno ničelno domnevo H0: µ0 > 3 in v 

skladu z alternativno domnevo H1: µ1≤3, zaradi česar lahko zavrnemo ničelno domnevo 

in sprejmemo sklep, da zmanjševanje števila in velikostne strukture velikih podjetij ne 

vpliva na povečano dinamiko izstopov malih podjetij. 

Delovno intenzivne panoge zaradi nizkega vstopnega kapitala, izkazujejo večji 

delež vstopov novih podjetij kot izstopov obstoječih podjetij, ker je delo relativno 

cenejši dejavnik za nova podjetja (Bojnec in Xaviar 2007). Hitrejša dinamika vstopov 

novih malih podjetij se odraža v povečani panožni ponudbi, kar vpliva na povečevanje 

konkurence v panogi. Na podlagi teh dejstev je postavljena naslednja hipoteza: 

Hipoteza 2: Večja dinamika vstopov novih malih podjetij kot izstopov obstoječih 

malih podjetij ima za posledico dodatno zmanjševanje vrednosti kazalnika dodane 

vrednosti na zaposlenega in s tem posledično negativno vpliva na rezultate poslovanja 

celotne panoge lesarstva. 

− Hipoteza 2a: povečano število novih malih podjetij vodi do povečane 

konkurence in posledično do negativne povezanosti z dodano vrednostjo na 

zaposlenega.  

− Hipoteza 2b: povečano število novih malih podjetij vodi do povečane 

konkurence in posledično do negativne povezanosti z donosnostjo kapitala.  

− Hipoteza 2c: povečano število novih malih podjetij vodi do povečane 

konkurence in je pozitivno povezano z ekonomsko uspešnostjo rastočih 

preživelih podjetij. 

Za namene testiranja hipoteze so uporabljene naslednje spremenljivke: VMP_DVZ 

– dodana vrednost na zaposlenega, VMP_ROE – stopnja donosnosti kapitala, 

VMP_UPP – ekonomska uspešnost preživelih rastočih podjetij. 

Predpostavimo ničelno in alternativno domnevo: 

H0: µ0>3,  

H1: µ1≤3. 

Na podlagi vzorca malih podjetij v panogi lesarstva v Sloveniji lahko sprejmemo 

sklep, da povečevanje števila novih malih podjetij v panogi lesarstva statistično značilno 

negativno vpliva na stopnjo dodane vrednosti na zaposlenega (DV/Z) in stopnjo 

donosnosti kapitala (ROA) ter hkrati statistično značilno pozitivno vpliva na ekonomsko 

uspešnost preživelih rastočih podjetij. Stopnja značilnosti α=0,01 (tabela 7.14). 
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Tabela 7.13 Intervalna ocena spremenljivk (dodana vrednost na zaposlenega, 

stopnja donosnosti kapitala, ekonomska uspešnost rastočih preživelih 

podjetij) 

Intervalna ocena spremenljivk: VMP_DVZ – dodana vrednost na zaposlenega, VMP_ROE – 
stopnja donosnosti kapitala, VMP_UPP – ekonomska uspešnost preživelih rastočih podjetij 
Oznaka stališč: 1 – sploh ne vpliva; 2 – ne vpliva; 3 – neodločen; 4 – vpliva; 5 – zelo vpliva 

Dejavnik N Povp. vred. Mediana Stand. odklon Stand. napaka 
VMP_DVZ 156 3,38 3,50 1,062 0,085 
VMP_ROE 168 3,23 3,00 0,966 0,075 
VMP_UPP 168 3,41 4,00 1,017 0,078 

 

Tabela 7.14 t-porazdelitev (dodana vrednost na zaposlenega, stopnja donosnosti 

kapitala, ekonomska uspešnost rastočih preživelih podjetij) 

t-porazdelitev spremenljivk: VMP_DVZ – dodana vrednost na zaposlenega, VMP_ROE – 
stopnja donosnosti kapitala, VMP_UPP – ekonomska uspešnost preživelih rastočih podjetij 

 Vrednost testa = 3 

t df p 
Povprečno 
odstopanje 

95 % interval zaupanja 
Spodnji Zgornji 

VMP_DVZ 4,522 155 0,000 0.385 0,22 0,55 
VMP_ROE 3,114 167 0,002 0,232 0,08 0,38 
VMP_UPP 5,235 167 0,000 0,411 0,26 0,57 

 

Na podlagi vzorčnih podatkov lahko sklepamo, da je povprečna ocena odgovorov 

večja od 3 (neodločen) ob upoštevanju ocene stališč anketiranih oseb (Likertova 

lestvica, kjer anketiranci označujejo stališča z ocenami: 1 – sploh ne vpliva; 2 – ne 

vpliva; 3 – neodločen; 4 – vpliva; 5 – zelo vpliva), kar je v skladu s postavljeno ničelno 

domnevo H0: µ0>3 in v nasprotju z alternativno domnevo H1: µ1≤3, zaradi česar lahko 

sprejmemo sklep, da ima povečana dinamika vstopov novih malih podjetij za posledico 

zmanjševanje kazalnikov vrednosti dodane vrednosti na zaposlenega in stopnje 

donosnosti kapitala, hkrati pa s tem povezana povečana konkurenca v panogi izkazuje 

pozitiven vpliv na ekonomsko uspešnost preživelih rastočih podjetij. 

7.4.2 Regresijska analiza 

Predmet regresijske analize je odvisnost med odvisno spremenljivko in eno ali več 

neodvisnimi spremenljivkami, in sicer:  

− analiza odvisnosti števila malih podjetij (ST_MP) v panogi lesarstva od števila 

velikih podjetij (ST_VP) in števila zaposlenih v velikih podjetijh (ZAP_VP), 

− analiza odvisnosti števila vstopov novih malih podjetij (VS_MP) v panogi 

lesarstva od števila velikih podjetij (ST_VP) in števila zaposlenih v velikih 

podjetij (ZAP_VP). 
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Analiza odvisnosti števila malih podjetij (ST_MP) v panogi lesarstva od števila 

velikih podjetij (ST_VP) in števila zaposlenih v velikih podjetijh (ZAP_VP) 

Za namene regresijske analize so uporabljeni podatki povprečnega števila  velikih 

podjetij, povprečnega števila malih podjetij in povprečnega števila zaposlenih v velikih 

podjetjih v posameznem letu za obdobje 1989- 2007 v skupini DD20 in DN36. 

Vir podatkov: SURS 2009 (SI-Stat), Slovenija, 1989–2007. 

Regresijska enačba: 

ST_MP``=a+b1*ST_VP+b2*ZAP_VP 

Tabela 7.15 Korelacijska matrika (število malih podjetij, število velikih podjetij 

velikostna struktura velikih podjetij) 

Korelacija 

  ST_MP ST_VP ZAP_VP 

Pearsonova korelacija ST_MP 1,000 -0,450 -0,542 

ST_VP -0,450 1,000 0,980 

ZAP_VP -0,542 0,980 1,000 

Sig. (1-tailed) ST_MP . 0,027 0,008 

ST_VP 0,027 . 0,000 

ZAP_VP 0,008 0,000 . 

N ST_MP 19 19 19 

ST_VP 19 19 19 

ZAP_VP 19 19 19 

 

Korelacijski koeficient, ki kaže odvisnost med spremenljivkama ST_MP in 

ZAP_VP, znaša -0,542, kar pomeni, da je odvisnost med spremenljivkama negativna in 

srednje močna, korelacijski koeficient med spremenljivkama ST_VP in ST_MP znaša  

-0,450, kar kaže na negativno in šibko odvisnost. Iz navedenega bi lahko sklepali, da 

manjše kot je število velikih podjetij v panogi lesarstva, večje je število malih podjetij 

(tabela 7.15). 
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Ocena regresijskega modela 

Tabela 7.16 Ocena regresijskega modela 

Povzetek modela 

Model R R² Popravljeni R² Standardna napaka ocene 

1 0,676a 0,456 0,389 263,9845 

a. Prediktorji: (Konstanta), ZAP_VP, ST_VP 

ANOVAb 

Model Vsota kvadratov df Povp. kvadratov F Sig. 

1 Regresija 936318,152 2 468159,076 6,718 0,008a 

Ostanek 1115004,795 16 69687,800   

Skupaj 2051322,947 18    

a. Prediktorji: (Konstante), ZAP_VP, ST_VP 

b. Odvisna spremenljivka: ST_MP 

Koeficienti 

Model Nestandardizirani koeficient Standardizirani 
koeficient 

t Sig. 

B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) 5257,385 498,056  10,556 0,000 

ST_VP 134,672 61,586 2,006 2,187 0,044 

ZAP_VP -0,477 0,175 -2,507 -2,733 0,015 

a. Odvisna spremenljivka: ST_MP 
 

Interpretacija rezultatov: 

H0: β1= β2=0, 

H1: vsaj_en_ βi ≠ 0, 

F=6,718 > Fα=0,05,m1=2,m2=16 = 3,63  

Na podlagi populacije podjetij v panogi lesarstva lahko pri sprejemljivi stopnji 

tveganja zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da je vsaj eden izmed 

regresijskih koeficientov različen od 0 (da vsaj ena izmed vključenih spremenljivk 

vpliva na število malih podjetij v panogi lesarstva). 

Na podlagi podatkov ocenjujemo, da je popravljeni multipli determinacijski 

koeficient (R2) enak 0,389, kar pomeni, da je 38,9 % variance števila malih podjetij v 

panogi lesarstva pojasnjeno z linearnim vplivom števila in velikostne strukture velikih 

podjetij v panogi. 

Ocena regresijske funkcije:  
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ST_MP``=5257,385+134,672*ST_VP-0,477*ZAP_VP 

Na podlagi podatkov ocenjujemo, da se število malih podjetij v panogi lesarstva v 

povprečju poveča za 135, če se število velikih podjetij v panogi poveča za 1. Iz 

navedenega lahko, glede na razpoložljive podatke, sklepamo, da se število malih 

podjetij v panogi lesarstva povečuje, če se povečuje število velikih podjetij v panogi. 

Ker gre za istosmerno odvisnost lahko sklepamo, da se tako število velikih podjetij kot 

malih podjetij v panogi lesarstva povečuje v obdobju panožne in gospodarske 

ekspanzije in obratno.  

Na podlagi podatkov ocenjujemo, da se število malih podjetij v panogi lesarstva v 

povprečju poveča  za 0,48, če se število zaposlenih v velikih podjetij v panogi zmanjša 

za 1. Iz navedenega lahko sklepamo, da se število malih podjetij v panogi lesarstva 

povečuje, ko se zmanjšuje število zaposlenih v velikih podjetjih. Sklepati je, da se času 

gospodarske ekspanzije povečuje povpraševanje po delovni sili tako v velikih kot malih 

podjetjih. Posledica tega dejstva je, da določeno število zaposlenih v velikih podjetjih v 

panogi prepozna podjetniško priložnost, ki izhaja iz povečanega povpraševanja na trgu 

in se zato odloči zapustiti delovno mesto v velikem podjetju in ustanoviti lastno malo 

podjetje, hkrati pa velika podjetja v teh obdobjih težko zapolnijo iz tega razloga 

sproščena delovna mesta. 

Analiza odvisnosti števila vstopov novih malih podjetij (VS_MP) v panogi lesarstva 

od števila velikih podjetij (ST_VP) in števila zaposlenih v velikih podjetij (ZAP_VP) 

Za namene regresijske analize so uporabljeni podatki števila vstopov novih malih 

podjetij, povprečnega števila velikih podjetij, in povprečnega števila zaposlenih v 

velikih podjetjih v posameznem letu za obdobje 1989- 2006 v skupini DD20 in DN36 

(SKD). 

Vir podatkov: SURS 2009 (SI-Stat), Slovenija, 1989–2007. 

Regresijska enačba: 

VS_MP``=a+b1*ST_VP+b2*ZAP_VP 

Korelacijski koeficient, ki kaže odvisnost med spremenljivkama VS_MP in ST_VP, 

znaša 0,306, kar pomeni, da je odvisnost med spremenljivkama pozitivna in šibka. 

Korelacijski koeficient med spremenljivkama VS_MP in ZAP_VP znaša 0,260, kar 

kaže na pozitivno in zelo šibko odvisnost. Iz navedenega bi lahko sklepali, da večja kot 

je dinamika velikih podjetij v panogi lesarstva, večja je dinamika vstopov novih malih 

podjetij v panogi (tabela 7.17). 
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Tabela 7.17 Korelacijska matrika (dinamika nastajanja malih podjetij, dinamika 

števila velikih podjetij, dinamika velikostne strukture velikih podjetij) 

Korelacija 

  VS_MP ST_VP ZAP_VP 

Pearsonova korelacija VS_MP 1,000 0,306 0,260 

ST_VP 0,306 1,000 0,979 

ZAP_VP 0,260 0,979 1,000 

Sig. (1-tailed) VS_MP . 0,109 0,149 

ST_VP 0,109 . 0,000 

ZAP_VP 0,149 0,000 . 

N VS_MP 18 18 18 

ST_VP 18 18 18 

ZAP_VP 18 18 18 

 

Ocena regresijskega modela 

Interpretacija rezultatov: 

H0: β1=β2=0, 

H1: vsaj_en_ βi≠0, 

F=1,142<Fα=0,05,m1=2,m2=15=3,68.  

Na podlagi populacije podjetij v panogi lesarstva ne moremo pri sprejemljivi 

stopnji tveganja zavrniti ničelne domneve in sprejeti sklepa, da je vsaj eden izmed 

regresijskih koeficientov različen od 0 (da vsaj ena izmed vključenih spremenljivk 

vpliva na dinamiko vstopov novih malih podjetij v panogi lesarstva). 

Ocena regresijske funkcije:  

VS_MP``=154,892+7,207*ST_VP-0,016*ZAP_VP 

H0: β1=0,  

H1: β1≠0, 

t=-0,1057 in α=0,307.  

Ker je natančna stopnja tveganja višja od najvišje sprejemljive stopnje tveganja 

α=0,05, ničelne domneve ne moremo zavrniti.  

H0: β2=0,  

H1: β2≠0, 

t=-0,817 in α=0,427.  

Ker je natančna stopnja tveganja višja od najvišje sprejemljive stopnje tveganja 

α=0,05, ničelne domneve ne moremo zavrniti. 
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Tabela 7.18 Ocena regresijskega modela 

Povzetek modela 

Model R R² Popravljeni R² Standardna napaka ocene 

1 0,363a 0,316 0,132 29,0772 

a. Prediktorji: (Konstanta), ZAP_VP, ST_VP 

ANOVAb 

Model 
Vsota 

kvadratov df 
Povp. 

kvadratov F Sig. 

1 Regresija 1930,822 2 965,411 1,142 0,345a 

Ostanek 12682,289 15 845,486   

Skupaj 14613,111 17    

a. Prediktorji: (Konstante), ZAP_VP, ST_VP 

b. Odvisna spremenljivka: VS_MP 

Koeficienti 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t Sig. B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) 154,892 54,944  2,819 0,013 

ST_VP 7,207 6,819 1,259 1,057 0,307 

ZAP_VP -0,016 0,019 -0,973 -0,817 0,427 

a. Odvisna spremenljivka: VS_MP 
 

Na podlagi populacije podjetij v panogi ne moremo zavrniti ničelne domneve, da 

sta regresijska koeficienta β1 in β2 enaka nič. Ne moremo torej trditi, da dinamika števila 

velikih podjetij in dinamika velikostne strukture velikih podjetij vplivata na dinamiko 

vstopov novih malih podjetij v panogi lesarstva.  

Rezultati opravljene regresijske analize kažejo, da obstaja pozitivna linearna 

odvisnost med številom velikih podjetij in številom malih podjetij v panogi lesarstva. 

Nadalje rezultati regresijske analize kažejo, da se število malih podjetij v panogi 

povečuje, če se zmanjšuje število zaposlenih v velikih podjetjih v panogi lesarstva. Na 

podlagi rezultatov regresijske analize lahko smiselno sprejmemo sklep, da povečano 

povpraševanje, ki je povezano s pozitivnimi gospodarskimi gibanji, pozitivno vpliva 

tako na povečevanje števila velikih kot malih podjetij v panogi lesarstva. Po drugi strani 

pa se v obdobju pozitivnih gospodarskih gibanj, povečuje število malih podjetij v 

panogi, med drugim tudi na račun zmanjševanja števila zaposlenih v velikih podjetjih. 
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7.4.3 Faktorska analiza 

S pomočjo faktorske analize smo poskušali ugotoviti, ali obstajajo določeni skupni 

dejavniki (faktorji), s katerimi je mogoče pojasniti, kako spreminjanje števila in 

velikostne strukture velikih podjetij v panogi lesarstva v Sloveniji vpliva na nastajanje 

novih manjših podjetij ter na morebitne izstope podjetij. Ker nekateri uporabljeni 

kazalniki ne omogočajo neposrednega merjenja, so kot indikatorji uporabljene 

povprečne vrednosti odgovorov pri posameznih dejavnikih. V vzorec je vključenih 168 

podjetij. 

Faktorski model smo ocenjevali v dveh korakih: 

− ocena deleža variance proučevanih spremenljivk, pojasnjenega s skupnimi 

faktorji (komunalitete) z metodo glavnih osi ter metodo največjega verjetja, 

− ocena faktorskih uteži s poševno in pravokotno rotacijo.  

Metode ocenjevanja faktorskega modela: 

− metoda glavnih osi (principal axis factoring), 

− metoda največjega verjetja (maximum likelihood).  

Za namene faktorske analize so uporabljeni naslednji kazalniki (priloga 2): stopnja 

vpliva zmanjševanja števila velikih podjetij na dinamiko vstopov malih podjetij 

(NVP_VMP), stopnja vpliva zmanjševanja števila velikih podjetij na dinamiko izstopov 

malih podjetij (NVP_IMP), stopnja vpliva zmanjševanja povprečne velikosti velikih 

podjetij na dinamiko vstopov malih podjetij (LVP_VMP), stopnja vpliva zmanjševanja 

povprečne velikosti velikih podjetij na dinamiko izstopov malih podjetij (LVP_IMP), 

vpliv dodatnega povpraševanja na dinamiko vstopov malih podjetij (D_VMP), vpliv 

večjega števila malih podjetij na večjo količino ponudbe obstoječih proizvodov 

(VMP_SOP), vpliv reševanja ekonomsko-socialnega statusa posameznika na odločitev 

za ustanovitev malega podjetja (EKS_UMP), podjetniški izziv (PI_UMP), možnost 

boljšega zaslužka (PR_UMP), pomanjkanje poslovnih znanj (POS_UMP), pomanjkanje 

strokovnih znanj (STR_UMP), pomanjkanje ustanovnega kapitala (PUK_UMP), vpliv 

obstoječe konkurence v panogi (OK_UMP), vpliv tuje uvozne konkurence 

(TUK_UMP), vpliv večjega števila malih podjetij na stopnjo dodane vrednosti 

(VMP_DV), vpliv večjega števila malih podjetij na stopnjo zaposlenosti (VMP_ZAP), 

vpliv večjega števila malih podjetij na stopnjo dodane vrednosti na zaposlenega 

(VMP_DVZ), vpliv večjega števila malih podjetij na konkurenco in stopnjo donosnosti 

kapitala (VMP_ROE), vpliv večjega števila malih podjetij na ekonomsko uspešnost 

rastočih preživelih podjetij (VMP_UPP), vpliv dodane vrednosti na zaposlenega na 

vlaganja v tehnološko opremo (DVZ_INV) in vpliv donosnosti kapitala na investicijska 

vlaganja (ROE_INV). 
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S pomočjo faktorske analize smo skušali opredeliti morebitne skupne dejavnike 

(faktorje), s katerimi je mogoče pojasniti razlike v dinamiki malih podjetij (vpliv na 

dinamiko malih podjetij smo merili s povprečnimi vrednostmi odgovorov izbranih 

dejavnikov). Na podlagi korelacijske matrike smo ugotovili, da je povezanost med 

povprečnimi vrednostmi odgovorov posameznih dejavnikov relativno nizka. Največja je 

sicer odvisnost med povprečnimi vrednostmi odgovorov za dejavnike: ROE_INV (vpliv 

donosnosti kapitala na investicijska vlaganja) in DVZ_INV (vpliv dodane vrednosti na 

zaposlenega na vlaganja v tehnološko opremo), NVP_VMP (stopnja vpliva 

zmanjševanja števila VP na dinamiko vstopov MP) in LVP_VMP (stopnja vpliva 

zmanjševanja povprečne velikosti VP na dinamiko vstopov MP), VMP_ROE (vpliv 

večjega števila MP na konkurenco in stopnjo donosnosti kapitala) in VMP_DVZ (vpliv 

večjega števila MP na stopnjo dodane vrednosti na zaposlenega). Očitno je, da na 

dinamiko vstopov in izstopov MP vplivajo v veliki meri specifični dejavniki oziroma 

lahko pričakujemo relativno nizek vpliv skupnih dejavnikov (priloga 4). 

Glede na vrednosti v korelacijski matriki smo predpostavili faktorski model z 

dvema skupnima faktorjema, s katerima lahko pojasnimo nekaj manj kot polovico 

skupne variabilnosti dejavnikov dinamike malih podjetij (tabela 7.19).  

Slika 7.9 Faktorska analiza dejavnikov dinamike malih podjetij 

 

Vir: Izpis SPSS – Računalniški program za analizo številčnih podatkov (Statistical Package 
for the Social Sciences). 
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Tabela 7.19 Delež pojasnjene variabilnosti dejavnikov dinamike malih podjetij 

Delež pojasnjene variabilnosti dejavnikov, ki vplivajo na dinamiko malih podjetij v panogi 
lesarstva, Slovenija, 2009 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Faktor Skupaj  % variance Kumulativni % Skupaj  % variance Kumulativni % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

5,132 
3,568 
2,129 
1,884 
1,362 
1,196 
1,050 
0,852 
0,788 
0,668 
0,450 
0,420 
0,354 
0,292 
0,210 
0,189 
0,157 
0,101 
0,084 
0,073 
0,410 

24,440 
16,992 
10,138 

8,973 
6,487 
5,697 
4,998 
4,059 
3,753 
3,179 
2,141 
1,999 
1,686 
1,390 
0,999 
0,901 
0,748 
0,479 
0,398 
0,348 
0,197 

24,440 
41,432 
51,569 
60,543 
67,029 
72,726 
77,724 
81,784 
85,536 
88,715 
90,856 
92,854 
94,540 
95,930 
96,929 
97,830 
98,578 
99,057 
99,455 
99,803 

100,000 

4,495 
2,986 

21,406 
14,221 

21,406 
35,628 

Metode ocenjevanja: metoda glavnih osi in metoda največjega verjetja. 

Za oceno komunalitet smo uporabili metodo glavnih osi ter metodo največjega 

verjetja (tabela 7.20). Na podlagi ocen komunalitet je bilo mogoče ugotoviti najvišje 

deleže pojasnjene variance s skupnima faktorjema pri dejavnikih VMP_DVZ (73,5 % 

variabilnosti povprečne vrednosti ocene dejavnika »vpliv večjega števila MP na stopnjo 

dodane vrednosti na zaposlenega« lahko pojasnimo s predpostavljenima skupnima 

faktorjema dinamike podjetij), PR_UMP (52,9 % variabilnosti povprečne vrednosti 

ocene dejavnika »možnost boljšega zaslužka« lahko pojasnimo s predpostavljenima 

skupnima faktorjema dinamike podjetij), OK_UMP (51,9 % variabilnosti povprečne 

vrednosti ocene dejavnika »obstoječa konkurenca v panogi« lahko pojasnimo s 

predpostavljenima faktorjema dinamike podjetij) (tabela 7.20). Izredno nizek delež 

variance, pojasnjene s skupnima faktorjema, pa lahko opazimo pri dejavnikih 

PUK_UMP (pomanjkanje ustanovnega kapitala), POS_UMP (pomanjkanje poslovnih 

znanj) in EKS_UMP (vpliv reševanja ekonomsko-socialnega statusa posameznika na 

odločitev za ustanovitev malega podjetja). Na ocene pri slednjih skoraj v celoti vplivajo 

specifični dejavniki. 
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Tabela 7.20 Ocena komunalitet dejavnikov dinamike malih podjetij 

Ocena komunalitet dejavnikov dinamike malih podjetij v panogi lesarstva, Slovenija, 2009 

Dejavniki 
Metoda glavnih osi 

(Principal Axis Factoring) 
Metoda največjega verjetja 

(Maximum Likelihood) 
NVP_VMP 
NVP_IMP 
LVP_VMP 
LVP_IMP 
D_VMP 
VMP_SOP 
EKS_UMP 
PI_UMP 
PR_UMP 
POS_UMP 
STR_UMP 
PUK_UMP 
OK_UMP 
TUK_UMP 
VMP_DV 
VMP_ZAP 
VMP_DVZ 
VMP_ROE 
VMP_UPP 
DVZ_INV 
ROE_INV 

0,791 
0,851 
0,744 
0,812 
0,745 
0,659 
0,649 
0,818 
0,740 
0,757 
0,772 
0,575 
0,880 
0,718 
0,710 
0,668 
0,873 
0,826 
0,705 
0,718 
0,818 

0,478 
0,331 
0,451 
0,264 
0,232 
0,349 
0,136 
0,391 
0,546 
0,187 
0,333 
0,115 
0,522 
0,319 
0,402 
0,426 
0,688 
0,464 
0,219 
0,280 
0,372 

0,791 
0,851 
0,744 
0,812 
0,745 
0,659 
0,649 
0,818 
0,740 
0,757 
0,772 
0,575 
0,880 
0,718 
0,710 
0,668 
0,673 
0,826 
0,705 
0,718 
0,818 

0,484 
0,306 
0,461 
0,259 
0,254 
0,372 
0,156 
0,362 
0,529 
0,143 
0,292 
0,121 
0,519 
0,342 
0,451 
0,408 
0,735 
0,482 
0,189 
0,244 
0,372 

 Metoda ocenjevanja: metoda 
glavnih osi. 

Metoda ocenjevanja: metoda 
največjega verjetja. 

NVP_VMP – stopnja vpliva zmanjševanja števila velikih podjetij na dinamiko vstopov 
malih podjetij, NVP_IMP – stopnja vpliva zmanjševanja števila velikih podjetij na 
dinamiko izstopov malih podjetij, LVP_VMP – stopnja vpliva zmanjševanja povprečne 
velikosti velikih podjetij na dinamiko vstopov malih podjetij, LVP_IMP – stopnja vpliva 
zmanjševanja povprečne velikosti velikih podjetij na dinamiko izstopov malih podjetij, 
D_VMP – vpliv dodatnega povpraševanja na dinamiko vstopov malih podjetij, VMP_SOP 
– vpliv večjega števila malih podjetij na večjo količino ponudbe obstoječih proizvodov, 
EKS_UMP – vpliv reševanja ekonomsko-socialnega statusa posameznika na odločitev za 
ustanovitev malega podjetja, PI_UMP – podjetniški izziv, PR_UMP – možnost boljšega 
zaslužka, POS_UMP – pomanjkanje poslovnih znanj, STR_UMP – pomanjkanje 
strokovnih znanj, PUK_UMP – pomanjkanje ustanovnega kapitala, OK_UMP – vpliv 
obstoječe konkurence v panogi, TUK_UMP – vpliv tuje uvozne konkurence, VMP_DV – 
vpliv večjega števila malih podjetij na stopnjo dodane vrednosti, VMP_ZAP – vpliv 
večjega števila malih podjetij na stopnjo zaposlenosti, VMP_DVZ – vpliv večjega števila 
malih podjetij na stopnjo dodane vrednosti na zaposlenega, VMP_ROE – vpliv večjega 
števila malih podjetij na konkurenco in stopnjo donosnosti kapitala, VMP_UPP – vpliv 
večjega števila malih podjetij na ekonomsko uspešnost rastočih preživelih podjetij, 
DVZ_INV – vpliv dodane vrednosti na zaposlenega na vlaganja v tehnološko opremo, 
ROE_INV – vpliv donosnosti kapitala na investicijska vlaganja. 
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Tabela 7.21 Ocene faktorskih uteži dejavnikov dinamike malih podjetij 

Ocene faktorskih uteži dejavnikov dinamike malih podjetij v panogi lesarstva, Slovenija, 
2009 

Dejavniki 

Metoda največjega verjetja (Maximum Likelihood) 
Brez rotacije faktorjev Poševna rotacija 

faktorjev 
Pravokotna rotacija 

faktorjev 
Faktor Faktor Faktor 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) 
NVP_VMP 
NVP_IMP 
LVP_VMP 
LVP_IMP 
D_VMP 
VMP_SOP 
EKS_UMP 
PI_UMP 
PR_UMP 
POS_UMP 
STR_UMP 
PUK_UMP 
OK_UMP 
TUK_UMP 
VMP_DV 
VMP_ZAP 
VMP_DVZ 
VMP_ROE 
VMP_UPP 
DVZ_INV 
ROE_INV 

-0,004 
0,081 
0,046 
0,064 

-0,022 
0,408 

-0,269 
0,445 
0,600 
0,277 
0,529 
0,194 
0,563 
0,506 
0,617 
0,630 
0,850 
0,682 
0,384 
0,485 
0,607 

0,695 
0,547 
0,678 
0,505 
0,503 
0,453 
0,288 
0,404 
0,411 
0,258 
0,113 
0,289 

-0,449 
-0,293 
-0,266 
0,102 

-0,115 
-0,129 
0,204 
0,091 

-0,058 

-0,101 
0,003 

-0,050 
-00,008 

-0,092 
0,340 

-0,307 
0,384 
0,537 
0,238 
0,508 
0,152 
0,621 
0,542 
0,648 
0,610 
0,857 
0,694 
0,351 
0,468 
0,610 

0,675 
0,551 
0,669 
0,506 
0,484 
0,537 
0,216 
0,498 
0,541 
0,316 
0,235 
0,326 

-0,303 
-0,165 
-0,113 
0,249 
0,090 
0,036 
0,289 
0,203 
0,087 

-0,151 
-0,037 
-0,099 
-0,045 
-0,128 
0,303 

-0,324 
0,349 
0,499 
0,215 
0,493 
0,128 
0,646 
0,557 
0,659 
0,594 
0,855 
0,694 
0,332 
0,455 
0,606 

0,679 
0,552 
0,672 
0,507 
0,487 
0,529 
0,224 
0,490 
0,529 
0,311 
0,222 
0,323 

-0,320 
-0,179 
-0,130 
0,234 
0,068 
0,018 
0,281 
0,192 
0,072 

 Metoda ocenjevanja: 
metoda največjega 
verjetja 

Metoda ocenjevanja: 
metoda največjega 
verjetja. – Metoda 
rotacije: poševna 
rotacija faktorjev. 

Metoda ocenjevanja: 
metoda največjega 
verjetja. – Metoda 
rotacije: pravokotna 
rotacija faktorjev. 

 

Faktorske uteži smo skušali oceniti s poševnokotno in pravokotno rotacijo 

faktorjev. Ocene uteži ob uporabljeni rotaciji faktorjev se niso bistveno razlikovale od 

ocen uteži brez uporabljene rotacije (tabela 7.21). Na prvem skupnem faktorju so bile 

najvišje uteži pri dejavnikih VMP_DVZ (stopnja dodane vrednosti na zaposlenega), 

VMP_ROE (konkurenca in stopnja donosnosti kapitala), VMP_ZAP (stopnja 

zaposlenosti) in VMP_DV (stopnja dodane vrednosti), medtem ko kaže drugi faktor 

močan vpliv na dejavnike NVP_VMP (vpliv zmanjševanja števila VP na dinamiko 

vstopov MP), LVP_VMP (vpliv zmanjševanja povprečne velikosti VP na dinamiko 

vstopov MP) in NVP_IMP (vpliv zmanjševanja števila VP na dinamiko izstopov MP). 

Dejavniki VMP_DVZ, VMP_ROE VMP_ZAP in VMP_DV so bolj ekonomske narave, 

dejavniki NVP_VMP, LVP_VMP in NVP_IMP pa bolj dejavniki vpliva dinamike 

velikih podjetij na dinamiko malih podjetij. Glede na to lahko prvi faktor označimo kot 



Dinamika malih podjetij v odvisnosti od dinamike velikih podjetij v panogi  

113 

vlogo dejavnikov ekonomske narave, drugi faktor pa kot vlogo spreminjanja števila in 

velikostne strukture velikih podjetij.  

Na podlagi opravljene faktorske analize dejavnikov dinamike malih podjetij v 

panogi lesarstva lahko povzamemo naslednje, v nadaljevanju navedene ugotovitve.  

Linearno povezanost dejavnikov dinamike malih podjetij v panogi lesarstva smo 

poskušali smiselno pojasniti z dvema skupnima faktorjema, ki skupaj pojasnjujeta 

slabih 42 % celotne variabilnosti dinamike malih podjetij v panogi lesarstva. S prvim 

faktorjem, ki smo ga poimenovali kot vlogo dejavnikov ekonomske narave, smo 

pojasnili dobrih 24 % celotne variabilnosti dinamike malih podjetij. Največji vpliv na 

prvem faktorju izkazujejo dejavniki stopnja dodane vrednosti na zaposlenega, stopnja 

panožne konkurence, stopnja donosnosti kapitala, stopnja zaposlenosti in stopnja 

dodane vrednosti v panogi. Ker so vrednosti kazalnikov stopnja dodane vrednosti na 

zaposlenega, stopnja panožne konkurence, stopnja donosnosti kapitala in stopnja 

dodane vrednosti v panogi v največji meri odvisne od obsega ponudbe in povpraševanja 

na obstoječem trgu, kjer po navedbah respondentov deluje več kot 80 % malih podjetij v 

panogi, našteti kazalniki izkazujejo nizke vrednosti. Vrednosti kazalnikov izkazujejo 

nizke vrednosti zaradi presežne ponudbe obstoječih proizvodov in storitev na domačem 

trgu, medtem ko bi se vrednosti teh kazalnikov lahko izboljšale v primeru preusmeritve 

ponudbe proizvodov in storitev v večjem deležu na tuje, predvsem razvite zahodne trge, 

druga možnost pa je ponudba novih in generičnih proizvodov in storitev na domačem 

trgu z višjo dodano vrednostjo, kar bi omogočilo izboljšanje vrednosti navedenih 

kazalnikov.  

Z drugim faktorjem, ki smo ga poimenovali kot vlogo spreminjanja števila in 

velikostne strukture velikih podjetij, lahko pojasnimo 17 % variabilnosti dinamike 

malih podjetij v panogi lesarstva. Največji vpliv na drugem faktorju izkazujejo 

dejavniki vpliv zmanjševanja števila velikih podjetij na dinamiko vstopov malih 

podjetij, vpliv zmanjševanja povprečne velikosti velikih podjetij na dinamiko vstopov 

malih podjetij in vpliv zmanjševanja števila velikih podjetij na dinamiko izstopov malih 

podjetij. Zmanjševanje števila in velikostne strukture velikih podjetij v panogi lesarstva 

vpliva tako na dinamiko vstopov kot izstopov malih podjetij v panogi. Iz navedenih 

ugotovitev lahko sklepamo, da nova mala podjetja s svojo ponudbo nadomestijo del 

ponudbe na trgu, ki so jo prej zapolnjevala velika podjetja, drugi del pa nadomesti tuja 

uvozna konkurenca. Glede na lokalno in regionalno naravnanost malih podjetij v panogi 

bi s pospešenimi vlaganji v sodobno tehnološko opremo mala podjetja lahko prevzela 

celoten segment ponudbe na domačem trgu, s čimer bi se zmanjšal interes tuje 

konkurence za vstop na domači trg. Vpliv zmanjševanja števila in velikostne strukture 

velikih podjetij na povečano dinamiko malih podjetij pa izhaja iz dejstva, da so mala 

podjetja preko ekskluzivnih kooperacijskih pogodb pogosto v celoti vezana na 

proizvodnjo izdelkov, polizdelkov in storitev posameznega velikega podjetja, zaradi 
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česar ob prenehanju delovanja velikega podjetja ostanejo brez povpraševanja. Glede na 

namenskost tehnološke opreme taka mala podjetja niso dovolj fleksibilna, da bi lahko 

brez večjih investicijskih vlaganj dovolj hitro preusmerila svojo ponudbo in poiskala 

nove trge. V takšnem primeru bi za ta podjetja veljal nasvet, da razpršijo svojo ponudbo 

na tolikšno število odjemalcev, da bi bila stopnja tveganja zanje sprejemljiva.  

Kratek povzetek raziskave vpliva dinamike velikih podjetij v panogi lesarstva v 

Sloveniji na dinamiko malih podjetij v panogi nam pokaže, da se število malih podjetij 

v panogi poveča, če se poveča število velikih podjetij v panogi. V nadaljevanju rezultati 

analize kažejo, da se število malih podjetij v panogi poveča, če se zmanjša število 

zaposlenih v velikih podjetjih. Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na dinamiko 

nastajanja novih malih podjetij je možnost za boljši zaslužek, najpogostejša ovira pa 

pomanjkanje ustanovnega kapitala za ustanovitev novega podjetja. Najpomembnejši 

kazalec, ki vpliva na odločitev podjetnikov za investicijska vlaganja v panogi je stopnja 

donosnosti kapitala. Rezultati faktorske analize nam pokažejo, da s prvim faktorjem, ki 

zajema dejavnike stopnja dodane vrednosti na zaposlenega, stopnja panožne konkurence 

in stopnja donosnosti kapitala lahko pojasnimo največji delež dinamike malih podjetij. 

Z drugim faktorjem, ki zajema dejavnike zmanjševanja števila in velikostne strukture 

velikih podjetij v panogi pa lahko pojasnimo drugi največji vpliv na dinamiko malih 

podjetij v panogi lesarstva.  

 Na podlagi rezultatov raziskave lahko sklenemo, da se tako število velikih 

podjetij kot število malih podjetij povečujeta istosmerno, kar je posledica ugodnih 

gospodarskih gibanj ter kooperativnih odnosov med podjetji. V času gospodarske 

ekspanzije na trgu obstaja povečano povpraševanje po proizvodih in storitvah, ki mu 

skušajo slediti tako velika kot mala podjetja v panogi. Hkrati s tem določena velika 

podjetja povečujejo del svoje proizvodnje in storitev s pomočjo zunanjih virov kar 

vpliva na večje število malih podjetij, ki delujejo v kooperantskem odnosu z velikimi 

podjetji. Ker pa panoga lesarstva, kot smo že omenili, v primerjavi z ostalim 

gospodarstvom dosega sorazmerno nizko raven dodane vrednosti na zaposlenega, so 

mala podjetja zelo občutljiva na stopnjo donosnosti na vložena sredstva, zato se v 

primeru zmanjšanega povpraševanja kapital začne hitro seliti v druge donosnejše 

naložbe, kar še pospešuje zmanjševanje vrednosti kazalcev in posledično vpliva na 

manjše število predvsem malih podjetij v panogi. 
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8 DINAMIKA MALIH PODJETIJ IN SIVA EKONOMIJA V PANOGI 

LESARSTVA 

Raziskava se nanaša na ugotavljanje vpliva spreminjanja števila in velikostne 

strukture velikih podjetij v panogi lesarstva v Sloveniji na delež sive ekonomije in na 

najpogostejše vzroke za delovanje v sivi ekonomiji. Temelj raziskave so teoretična in 

empirična spoznanja, ki temeljijo na avtorjih, ki obravnavajo področje sive ekonomije v 

svetu in v Sloveniji (na primer Schneider 2004; Bajada 2005; Colin 2006; Feige in Ott 

1999; Nastav in Bojnec 2007; Nastav 2009).  

V zadnjem obdobju se zaradi slabih gospodarskih rezultatov, ki jih dosega panoga 

lesarstva v Slovenji, spreminja število in velikostna struktura velikih podjetij v panogi, 

kar ima za posledico zmanjševanje števila zaposlenih v tem sektorju gospodarstva. Del 

presežne delovne sile, ki se pojavlja kot posledica spreminjanja števila in velikostne 

strukture velikih podjetij v panogi lesarstva, se deloma zaradi nezmožnosti zaposlitve in 

deloma zaradi pričakovanja boljšega zaslužka odloči za sivo ekonomijo, kar vpliva na 

dinamiko vstopov in izstopov malih podjetij v panogi. Siva ekonomija s svojo ponudbo 

povečuje konkurenčne pritiske na trgu ponudbe v panogi lesarstva, kar zmanjšuje 

donosnost panoge in s tem vpliva na povečano dinamiko izstopov manj učinkovitih 

malih podjetij v panogi.  

V skladu s teoretičnimi izhodišči je vpliv dinamike velikih podjetij na delež sive 

ekonomije v panogi lesarstva v Sloveniji razdelan po posameznih vsebinskih sklopih. 

8.1 Analiza vpliva dinamike velikih podjetij na delež sive ekonomije 

Podjetja, ki delujejo v sivi ekonomiji, poslujejo z manjšimi stroški in zaposlenih je 

lahko več ljudi, ki morda ne najdejo zaposlitve v formalnem sektorju (Nastav in Bojnec 

2008). Prisotnost sive ekonomije je opazna predvsem v dejavnostih, ki zahtevajo manjša 

vlaganja v drago tehnološko opremo in prostore. Za razliko od formalnega sektorja, ki 

je obremenjen z dajatvami in predpisi, je siva ekonomija dinamična in prilagodljiva 

(Schneider in Enste 2002).  

Posamezni vsebinski sklopi, ki se nanašajo na raziskavo vpliva spreminjanja števila 

in velikostne strukture velikih podjetij na delež sive ekonomije, pojasnjujejo: 

− vpliv zmanjševanja števila velikih podjetij na delež sive ekonomije v panogi 

lesarstva, 

− vpliv zmanjševanja velikostne strukture velikih podjetij na delež sive 

ekonomije v panogi lesarstva, 

− vpliv cene dela v strukturi dodane vrednosti na zaposlenega na delež sive 

ekonomije v panogi lesarstva in 

− v kolikšni meri siva ekonomija s svojo ponudbo proizvodov in storitev vpliva 

na zmanjševanje konkurenčnosti malih podjetij v panogi lesarstva. 
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Analiza odgovorov na zastavljena vprašanja daje pregled, v kolikšni meri 

zmanjševanje števila velikih podjetij, zmanjševanje velikostne strukture velikih podjetij 

in cena dela v panogi lesarstva vplivajo na delež sive ekonomije v panogi. 

8.1.1 Vpliv zmanjševanja števila velikih podjetij na delež sive ekonomije v 

panogi lesarstva 

Vpliv zmanjševanja števila velikih podjetij na delež sive ekonomije smo ugotavljali 

s pomočjo vprašanja, v kolikšni meri zmanjševanje števila velikih podjetij v panogi 

lesarstva vpliva na število ljudi, ki delujejo v sivi ekonomiji. Rezultati raziskave kažejo 

sorazmerno močan pozitiven vpliv na povečevanje deleža sive ekonomije (tabela 8.1).  

Tabela 8.1 Analiza odgovorov – vpliv zmanjševanja števila velikih podjetij na 

delež sive ekonomije v panogi lesarstva, Slovenija, 2009 (lestvica 1–5) 

Intervalna ocena za povprečne vrednosti dejavnikov NVP_DSE 
Oznaka stališč: 1 – zelo nepomembno; 2 – nepomembno; 3 – neodločen; 4 – pomembno; 5 – 

zelo pomembno 
Dejavniki N Povp. vred. Modus Mediana Stand. odklon 

Vpliv zmanjševanja števila VP 
na delež sive ekonomije 

165 3,89 4 4,00 1,093 

NVP_DSE – vpliv zmanjševanja števila VP na število ljudi, ki delujejo v sivi ekonomiji 

Povprečna vrednost odgovorov je 3,89 (Likertova lestvica 1–5), kar pomeni 

pomemben vpliv zmanjševanja števila velikih podjetij v panogi na delež sive 

ekonomije. Najpogostejši odgovor respondentov je pomembno (vrednost 4, Likertova 

lestvica 1–5), in sicer v 40 %, medtem ko z vrednostjo 5 (zelo pomembno) respondenti 

odgovarjajo v slabih 33 %. Povprečna vrednost odgovorov na to vprašanje je 3,89 

(pomembno) s standardnim odklonom 1,093 ocene (slika 8.1).  

Slika 8.1 Frekvenčna porazdelitev vpliva spreminjanja števila velikih podjetij na 

delež sive ekonomije v panogi lesarstva 

 

Na podlagi odgovorov na zastavljeno vprašanje lahko sodimo, da zmanjševanje 
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števila velikih podjetij v panogi lesarstva pomembno vpliva na delež števila ljudi, ki 

delujejo v sivi ekonomiji. 

Značilnost razlikovanja neformalne ekonomije je določena s specifičnimi vrstami 

institucionalnih pravil, ki jih udeleženci v sivi ekonomiji uspejo preslepiti. Feige (1990) 

trdi, da institucionalna pravila povzročajo članom formalnega sektorja različne vrste 

transakcijskih stroškov, ki se jim v neformalnem sektorju lahko izognejo. Loayza 

(1997) razširi ta pogled z dejstvom, da nacionalne institucije, pristojne za urejanje 

neformalnega sektorja, tega ne urejajo ustrezno. Predlaga, da je treba sivo ekonomijo 

zmanjševati tako, da regulatorni sistem, zaradi katerega formalni sektor ni zanimiv, 

uredi na ta način, da ga ne bo omejeval.  

V skladu s teoretičnimi izhodišči na podlagi odgovorov na zastavljeno vprašanje 

lahko sprejmemo sklep, da zmanjševanje števila velikih podjetij v panogi lesarstva 

pomembno vpliva na povečevanje deleža sive ekonomije v panogi zaradi neustrezno 

reguliranega tega neformalnega dela gospodarstva, kar je naloga nacionalnih inštitucij, 

ki so za to zadolžene. 

8.1.2 Vpliv zmanjševanja velikostne strukture velikih podjetij na delež sive 

ekonomije v panogi lesarstva 

Vpliv zmanjševanja števila zaposlenih v velikih podjetjih na delež sive ekonomije 

smo ugotavljali s pomočjo vprašanja, v kolikšni meri zmanjševanje velikostne strukture 

velikih podjetij v panogi lesarstva vpliva na število ljudi, ki delujejo v sivi ekonomiji v 

panogi.  Rezultati raziskave kažejo sorazmerno močan pozitiven vpliv na povečevanje 

deleža sive ekonomije, ki je po oceni odgovorov primerljiv z oceno odgovorov na 

vprašanje vpliva zmanjševanja števila velikih podjetij na delež sive ekonomije v panogi 

lesarstva (tabela 8.2).  

Povprečna vrednost odgovorov je 3,82 (Likertova lestvica 1–5), kar izkazuje 

pomemben vpliv zmanjševanja velikostne strukture velikih podjetij v panogi na delež 

sive ekonomije.  

Tabela 8.2 Analiza odgovorov – vpliv zmanjševanja velikostne strukture velikih 

podjetij na delež sive ekonomije v panogi lesarstva, Slovenija, 2009 

(lestvica 1–5) 

Intervalna ocena za povprečne vrednosti dejavnikov NVP_DSE 
Oznaka stališč: 1 – zelo nepomembno; 2 – nepomembno; 3 – neodločen; 4 – pomembno; 5 – 

zelo pomembno 
Dejavniki N Povp. vred. Modus Mediana Stand. odklon 

Vpliv zmanjševanja števila VP 
na delež sive ekonomije 

165 3,82 4 4,00 0,977 

NVP_DSE – vpliv zmanjševanja velikostne strukture VP na število ljudi, ki delujejo v sivi 
ekonomiji 
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Najpogostejši odgovor respondentov je pomembno (vrednost 4, Likertova lestvica 

1–5), in sicer v dobrih 47 %, medtem ko z vrednostjo 5 (zelo pomembno) respondenti 

odgovarjajo v slabih 24 %. Povprečna vrednost odgovorov na to vprašanje je 3,82 

(pomembno) s standardnim odklonom 0,977 ocene (slika 8.2).  

Na podlagi odgovorov na zastavljeno vprašanje lahko sodimo, da zmanjševanje 

velikostne strukture velikih podjetij v panogi lesarstva pomembno vpliva na delež 

števila ljudi, ki delujejo v sivi ekonomiji. 

Slika 8.2 Frekvenčna porazdelitev vpliva spreminjanja velikostne strukture 

velikih podjetij na delež sive ekonomije v panogi lesarstva 

 

V raziskavi, ki jo je opravil Schneider (2004) na vzorcu desetih držav, novih članic 

EU, je med drugim zajeta tudi ocena deleža sive ekonomije v uradno registriranem 

bruto družbenem proizvodu v Sloveniji v obdobju 1999–2003 (tabela 4.4). Po njegovi 

oceni se delež sive ekonomije v proučevanem obdobju v Sloveniji giblje med 27,1 % in 

29,4 %. Presenetljivo pa je dejstvo, da kljub pričakovanju, da bo delež sive ekonomije 

po koncu tranzicije pričel upadati, temu ni tako. Rezultati raziskave kažejo, da delež 

sive ekonomije v posttranzicijskem obdobju še vedno kaže trend rasti, ki je sicer manj 

intenziven kot v obdobju tranzicije, je pa še vedno opazen (Schneider 2004). 

Poleg podobnega sklepa, ki smo ga sprejeli na podlagi odgovorov na prejšnje 

vprašanje, lahko to dopolnimo še z ugotovitvijo, da na visok delež sive ekonomije v 

panogi lesarstva poleg drugih razlogov pomembno vpliva tudi dinamika tako 

zmanjševanja števila kot zmanjševanja velikostne strukture velikih podjetij v panogi.  

8.1.3 Vpliv cene dela na delež sive ekonomije in dinamiko izstopov malih 

podjetij v panogi lesarstva 

Sklop vprašanj o vplivu cene dela v strukturi dodane vrednosti na zaposlenega 

(DV/Z) na delež sive ekonomije in na dinamiko izstopov malih podjetij v panogi 

lesarstva v Sloveniji zajema dve podvprašanji, ki se nanašata na vpliv cene dela v 

strukturi dodane vrednosti na zaposlenega v primerjavi z ostalim gospodarstvom, na 
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delež sive ekonomije v panogi in vpliv cene dela v strukturi dodane vrednosti na 

dinamiko izstopov malih podjetij v panogi.  

Analiza odgovorov na zastavljena vprašanja daje pregled, v kolikšni meri cena dela 

v panogi lesarstva vpliva na delež sive ekonomije in na dinamiko izstopov malih 

podjetij v panogi. 

Analiza odgovorov na vprašanje, kako cena dela v strukturi dodane vrednosti na 

zaposlenega v primerjavi z ostalim gospodarstvom vpliva na delež sive ekonomije v 

panogi, kaže pomemben vpliv cene dela v strukturi dodane vrednosti na zaposlenega in 

na dinamiko deleža sive ekonomije v panogi (tabela 8.3) 

Povprečna vrednost odgovorov je 3,85 (Likertova lestvica 1–5), kar pomeni 

pomemben vpliv cene dela v strukturi dodane vrednosti na zaposlenega in na povečanje 

deleža sive ekonomije v panogi. Najpogostejši odgovor respondentov je pomembno 

vpliva (vrednost 4, Likertova lestvica 1–5), in sicer v 50 %, medtem ko z vrednostjo 3 

(neodločen) respondenti odgovarjajo v 27 %. Povprečna vrednost odgovorov na to 

vprašanje je 3,85 (pomembno vpliva) s standardnim odklonom 0,772 ocene (slika 8.3).  

Tabela 8.3 Analiza odgovorov – vpliv cene dela na delež sive ekonomije in 

dinamiko izstopov malih podjetij, Slovenija, 2009 (lestvica 1–5) 

Intervalna ocena za povprečne vrednosti dejavnikov PL_SE, PL_NMP 
Oznaka stališč: 1 – zelo nepomembno; 2 – nepomembno; 3 – neodločen; 4 – pomembno; 5 – 

zelo pomembno 
Dejavniki N Povp. vred. Modus Mediana Stand. odklon 

Vpliv cene dela na delež sive 
ekonomije 

156 3,85 4 4,00 0,772 

Vpliv cene dela na dinamiko 
izstopov MP 

165 3,49 3 3,00 0,712 

PL_SE – vpliv cene dela v strukturi dodane vrednosti na zaposlenega na delež sive 
ekonomije, PL_NMP – vpliv cene dela v strukturi dodane vrednosti na zaposlenega na 
dinamiko izstopov MP 

Analiza odgovorov na vprašanje, kako višja cena dela v strukturi dodane vrednosti 

na zaposlenega vpliva na zmanjševanje števila malih podjetij v panogi, izkazuje 

nekoliko manjšo povprečno vrednost odgovorov na zastavljeno vprašanje kot pri 

prejšnjem vprašanju, toda še vedno izkazuje neodločen do pomemben vpliv. Povprečna 

vrednost odgovorov na zastavljeno vprašanje je 3,49 (neodločen do pomembno), pri 

čemer se je za vrednost 3 (neodločen) izreklo dobrih 47 % respondentov, medtem ko jih 

dobrih 43 % odgovarja z vrednostjo 4 (pomembno). Povprečna vrednost odgovorov na 

zastavljeno vprašanje je 3,49 (neodločen do vpliva) s standardnim odklonom 0,712 

ocene (slika 8.3).  

Teoretična izhodišča navajajo, da se vplivi sive ekonomije kažejo v obliki manj 

pobranih dajatev pooblaščenih institucij, v vplivu na nekonkurenčnost podjetij, ki 
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delujejo v formalnem sektorju gospodarstva in imajo zaradi tega višje stroške 

poslovanja, in na drugi strani v nižjih stroški poslovanja podjetij, ki delujejo v sivi 

ekonomiji, pri čemer je lahko zaposlenih več ljudi, ki morda ne najdejo zaposlitve v 

formalnem sektorju (Nastav in Bojnec 2008). 

Če visoke davčne stopnje povzročijo umik aktivnosti iz formalnega sektorja v sivo 

ekonomijo, se davčni prihodki zmanjšajo. Posledice izpada proračunskih prihodkov so 

večja davčna obremenitev podjetij, ki delujejo v formalnem sektorju gospodarstva, ki s 

tem postane manj konkurenčno v primerjavi z neformalnim sektorjem, kar vodi v umik 

v neformalni sektor, rezultat tega pa je začaran krog (Shende 2007, 12).  

Slika 8.3 Frekvenčna porazdelitev vpliva cene dela na delež sive ekonomije in 

dinamiko izstopov malih podjetij v panogi lesarstva 

 

Na podlagi teoretičnih izhodišč lahko sprejmemo sklep, da dejavnik cene dela v 

strukturi dodane vrednosti pomembno vpliva na delež sive ekonomije, saj podjetjem, ki 

delujejo v sivi ekonomiji, omogoča nižje stroške poslovanja in hkrati vir dohodka 

ljudem, ki morda ne najdejo zaposlitve v formalnem sektorju gospodarstva. Prav tako 

cena dela v strukturi dodane vrednosti na zaposlenega z davki in prispevki vpliva na 

davčno obremenitev podjetij, ki delujejo v formalnem sektorju gospodarstva, ki s tem 

postane manj konkurenčno v primerjavi z neformalnim sektorjem, kar vodi v umik v 

neformalni sektor. 

8.1.4 Vpliv sive ekonomije na konkurenčnost malih podjetij v panogi lesarstva 

Vpliv sive ekonomije na konkurenčnost malih podjetij v panogi lesarstva je bil  

analiziran z vprašanjem, v kolikšni meri siva ekonomija s svojo ponudbo proizvodov in 

storitev zmanjšuje konkurenčnost malih podjetij, ki delujejo v panogi lesarstva. 

Rezultati analize izkazujejo sorazmerno močan pozitiven vpliv na zmanjšanje 

konkurenčnosti malih podjetij, ki delujejo v formalnem sektorju gospodarstva (tabela 

8.4).  

Povprečna vrednost odgovorov je 3,65 (Likertova lestvica 1–5), kar izkazuje 

neodločen do pomemben vpliv sive ekonomije na konkurenčnost malih podjetij v 
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panogi. Najpogostejši odgovor respondentov je pomembno (vrednost 4, Likertova 

lestvica), in sicer v slabih 39 %, medtem ko z vrednostjo 5 (zelo pomembno) 

respondenti odgovarjajo v dobrih 24 %. Povprečna vrednost odgovorov na to vprašanje 

je 3,65 (pomembno) s standardnim odklonom 1,112 ocene (slika 8.4).  

Tabela 8.4 Analiza odgovorov – vpliv sive ekonomije na konkurenčnost malih 

podjetij v panogi lesarstva, Slovenija, 2009 (lestvica 1–5) 

Intervalna ocena za povprečne vrednosti dejavnikov SE_KONP 
Oznaka stališč: 1 – zelo nepomembno; 2 – nepomembno; 3 – neodločen; 4 – pomembno; 5 – 

zelo pomembno 
Dejavniki N Povp. vred. Modus Mediana Stand. odklon 

Vpliv sive ekonomije na 
konkurenčnost MP 

162 3,65 4 4,00 1,112 

SE_KONP – vpliv sive ekonomije, na konkurenčnost malih podjetij, ki delujejo v 
formalnem sektorju 

Na podlagi odgovorov na zastavljeno vprašanje lahko sodimo, da delež podjetij, ki 

delujejo v neformalnem sektorju gospodarstva, s svojo ponudbo proizvodov in storitev 

zmerno do pomembno vpliva na konkurenčnost malih podjetij, ki delujejo v formalnem 

sektorju gospodarstva. 

Slika 8.4 Frekvenčna porazdelitev vpliva sive ekonomije na konkurenčnost 

malih podjetij v panogi lesarstva 

 

Siva ekonomija izkazuje tako negativne kot pozitivne vplive na gospodarstvo tako z 

ekonomskega kot s socialnega vidika. Ti vplivi se me drugim kažejo v obliki manj 

pobranih dajatev pooblaščenih institucij, v vplivu na nekonkurenčnost podjetij, ki 

delujejo v formalnem sektorju gospodarstva in imajo zaradi tega višje stroške 

poslovanja (Nastav in Bojnec 2008).  

V skladu s teoretičnimi izhodišči, ki kot vplive sive ekonomije navajajo manj 

pobranih dajatev pooblaščenih institucij ter vpliv na nekonkurenčnost podjetij, ki 

delujejo v formalnem sektorju gospodarstva, zaradi česar imajo višje stroške poslovanja, 

lahko sprejmemo sklep, da povečevanje deleža sive ekonomije s svojo ponudbo 
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proizvodov in storitev izkazuje zmeren do pomemben vpliv na zmanjševanje 

konkurenčnosti malih podjetij, ki delujejo v formalnem sektorju v panogi lesarstva. 

8.2 Analiza dejavnikov sive ekonomije in deleža sive ekonomije v panogi 

lesarstva 

Neustrezna davčna politika in visoki transakcijski stroški birokratskih ovir 

povečujejo delež dejavnosti, ki delujejo v neformalnem sektorju gospodarstva (Nastav 

in Bojnec 2008). 

Analiza dejavnikov in deleža sive ekonomije v panogi lesarstva zajema nekatere 

najpogostejše dejavnike, ki vplivajo na odločitev o delovanju v sivi ekonomiji, in na 

ugotavljanje deleža sive ekonomije v panogi lesarstva. Sestavljena je iz dveh temeljnih 

sklopov, in sicer: 

− dejavnikih odločitve za delovanje v sivi ekonomiji in 

− ocenjenem deležu sive ekonomije v panogi lesarstva po mnenju anketirancev. 

Analiza odgovorov na zastavljena vprašanja daje pregled, v kolikšni meri 

posamezni izbrani dejavniki vplivajo na odločitev za delovanje v sivi ekonomiji v 

panogi lesarstva in kolikšen je ocenjeni delež sive ekonomije v panogi. 

8.2.1 Razlogi za delovanje v sivi ekonomiji 

Za namene ugotavljanja najpomembnejših razlogov, ki vplivajo na odločitev 

posameznikov za delovanje v sivi ekonomiji je bilo uporabljenih devet najpogostejših 

dejavnikov odločitve za delovanje v sivi ekonomiji v panogi lesarstva (tabela 8.5).  

Analiza odgovorov na zastavljeno vprašanje daje pregled, kateri izbrani dejavniki 

izkazujejo najmočnejši vpliv na odločitev za delovanje v sivi ekonomiji v panogi 

lesarstva v Sloveniji. 

Na podlagi odgovorov respondentov na zastavljeno vprašanje najmočnejši vpliv 

odločitve za delovanje v sivi ekonomiji izkazuje dejavnik višina davkov in prispevkov, 

tesno pa mu sledita dejavnika možnost za boljši zaslužek in davčni predpisi. Vsi trije 

dejavniki izkazujejo povprečno oceno, ki je rahlo nižja od 4 (pomembno, Likertova 

lestvica 1–5). 

Povprečne vrednosti dejavnikov na prvih treh mestih se gibljejo med 3,91 in 3,96 

(Likertova lestvica 1–5) in izkazujejo pomemben vpliv na odločitev za delovanje v sivi 

ekonomiji. Najpogostejši odgovor respondentov pri dejavniku višina davkov in 

prispevkov je pomembno vpliva (vrednost 4, Likertova lestvica), in sicer v slabih 41 %, 

medtem ko z vrednostjo 5 (zelo pomembno) respondenti odgovarjajo v slabih 32 %. 

Povprečna vrednost odgovorov na to vprašanje je 3,96 (pomembno vpliva) s 

standardnim odklonom 0,905. Dejavnik možnost boljšega zaslužka dosega povprečno 

vrednost odgovorov 3,93 (pomembno) s standardnim odklonom 0,962, dejavnik davčni 
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predpisi pa povprečno vrednost odgovorov 3,91 (pomembno) s standardnim odklonom 

0,786 (slika 8.5). 

Tabela 8.5 Analiza odgovorov – dejavnikov odločitve za delovanje v sivi 

ekonomiji, Slovenija, 2009 (lestvica 1–5) 

Intervalna ocena za povprečne vrednosti dejavnikov DVZ_SE, ROE_SE, UK_SE, KON_SE, 
T_SE, DPR_SE, ZAS_SE, MOR_SE, DEM_SE 

Oznaka stališč: 1 – sploh ne vpliva; 2 – ne vpliva; 3 – neodločen; 4 – vpliva; 5 – zelo vpliva 
Dejavniki N Povp. vred. Modus Mediana Stand. odklon 

Stopnja dodane vrednosti na 
zaposlenega (DV/Z) 

162 3,61 4 4,00 0,954 

Nizka dodana vrednost 159 3,60 4 4,00 0,835 
Pomanjkanje ustanovnega 
kapitala 

162 3,30 4 3,00 0,918 

Stopnja konkurence v panogi 159 3,23 3 3,00 0,885 
Višina davkov in prispevkov 162 3,96 4 4,00 0,905 
Davčni predpisi 159 3,91 4 4,00 0.786 
Možnost za večji zaslužek 162 3,93 4 4,00 0,962 
Nizka moralnost ljudi 159 3,58 4 4,00 1,021 
Pomanjkanje ustreznih delovnih 
mest 

156 3,06 3 3,00 1,120 

DVZ_SE – vpliv dejavnika dodane vrednosti na zaposlenega (DV/Z), na odločitev za 
delovanje v sivi ekonomiji, ROE_SE – vpliv dejavnika donosnost kapitala, na odločitev za 
delovanje v sivi ekonomiji, UK_SE – vpliv dejavnika pomanjkanje ustanovnega kapitala, 
na odločitev za delovanje v sivi ekonomiji, KON_SE – vpliv dejavnika konkurenca v 
panogi, na odločitev za delovanje v sivi ekonomiji, T_SE – vpliv dejavnika višina davkov 
in prispevkov, na odločitev za delovanje v sivi ekonomiji, DPR_SE – vpliv dejavnika 
davčni predpisi, na odločitev za delovanje v sivi ekonomiji, ZAS_SE – vpliv dejavnika 
možnosti za večji zaslužek, na odločitev za delovanje v sivi ekonomiji, MOR_SE – vpliv 
dejavnika moralnost ljudi, na odločitev za delovanje v sivi ekonomiji, DEM_SE – vpliv 
dejavnika razpoložljivost delovnega mesta, na odločitev za delovanje v sivi ekonomiji. 

Drugi najpomembnejši vpliv na odločitev za delovanje v sivi ekonomiji izkazujejo 

dejavniki stopnja dodane vrednosti na zaposlenega (DV/Z), stopnja nizke dodane 

vrednosti in nizka moralnost ljudi. Povprečne vrednosti ocene dejavnikov se gibljejo 

med 3,58 in 3,61 ocene (Likertova lestvica 1–5). Med njimi največji vpliv z vrednostjo 

3,61 (neodločeno do pomembno) izkazuje dejavnik stopnja dodane vrednosti na 

zaposlenega, naslednji je z oceno 3,60 (neodločen do pomembno) dejavnik nizka 

dodana vrednosti, sledi dejavnik nizka moralnost ljudi s povprečno oceno odgovorov 

3,58 (neodločen do pomembno) s standardnim odklonom 1,021 ocene (tabela 8.5). 

Najnižje povprečne vrednosti izkazujejo dejavniki pomanjkanje ustanovnega 

kapitala, stopnja konkurence v panogi in pomanjkanje ustreznih delovnih mest, katerih 

vrednosti se giblje v razponu od 3,06 do 3,30 (Likertova lestvica 1–5).  

Na podlagi odgovorov na zastavljeno vprašanje lahko sodimo, da vsi izbrani 

dejavniki vplivajo na odločitev za delovanje v sivi ekonomiji. Najmočnejši vpliv pa 
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izkazujejo dejavniki, kot so višina davkov in prispevkov, možnost za boljši zaslužek in 

davčni predpisi. 

Slika 8.5 Frekvenčna porazdelitev dejavnikov odločitve za delovanje v sivi 

ekonomiji v panogi lesarstva 

 

Teoretična izhodišča navajajo, da so glavni razlogi za sivo ekonomijo tako v 

razvitih kot tranzicijskih gospodarstvih in državah v razvoju višji davki in prispevki za 

socialno zavarovanje, moralnost ljudi in stopnja državne regulative. Višji davki in 

prispevki pojasnjujejo 35 do 38 % vzrokov za nastanek sive ekonomije, poostreni 

davčni predpisi 8 do 10 % in davčna moralnost 22 do 25 % vzrokov sive ekonomije 

(Schneider 2005). 

Primerjava povprečnih vrednosti vpliva posameznih dejavnikov na odločitev za 

delovanje v sivi ekonomiji v skladu s teoretičnimi izhodišči, ki kot najpomembnejši 

razlog delovanja v sivi ekonomiji navajajo dejavnike višji davki in prispevki, moralnost 

ljudi in stopnja državne ureditve, v celoti potrjujejo pomemben vpliv omenjenih 

dejavnikov na delež sive ekonomije tudi v panogi lesarstva v Sloveniji. 

8.2.2 Dinamika in delež sive ekonomije v panogi lesarstva 

Za ugotavljanje dinamike in deleža sive ekonomije v panogi lesarstva sta v 

raziskavi uporabljeni dve temeljni vprašanji.  Vprašanji se nanašata na analizo gibanja 

deleža sive ekonomije v panogi in na analizo deleža sive ekonomije v panogi lesarstva, 

ki temelji na oceni anketiranih oseb.  



Dinamika malih podjetij in siva ekonomija v panogi lesarstva  

125 

Ocena dinamike gibanja deleža sive ekonomije v panogi lesarstva temelji na 

odgovorih respondetov, ki so se odločali za eno od treh razpoložljivih možnosti, in 

sicer: delež sive ekonomije v panogi se zmanjšuje, ostaja na isti ravni, se povečuje.  

Na podlagi ocene dinamike deleža sive ekonomije v panogi lesarstva, ki so jih 

posredovali respondenti, je sklepati, da se delež sive ekonomije v panogi ne spreminja 

oziroma da ostaja nespremenjen. Za odgovor, da delež sive ekonomije v panogi ostaja 

nespremenjen, se je namreč izreklo 84 respondentov od 165, ki so odgovorili na to 

vprašanje. Na drugem mestu je trditev, da se delež sive ekonomije v panogi povečuje, 

za kar se je odločilo 57 respondetov, medtem ko 24 respondentov ocenjuje, da se delež 

sive ekonomije v panogi zmanjšuje (tabela 8.6). 

Tabela 8.6 Analiza odgovorov – dinamika deleža sive ekonomije v panogi 

lesarstva, Slovenija, 2009 (lestvica 1–5) 

Intervalna ocena za povprečne vrednosti dejavnikov ZD_SE, SD_SE, PD_SE 
Dejavniki N Povp. vred. Modus Mediana Stand. odklon 

Zmanjševanje deleža SE 24 3,46 4 4,00 0,721 
Stagnacija deleža SE 84 3,61 3 3,00 0,865 
Povečevanje deleža SE 57 4,37 4 4,00 0,587 

ZD_SE – zmanjševanje deleža sive ekonomije, SD_SE – stagnacija deleža sive ekonomije, 
PD_SE – povečevanje deleža sive ekonomije. 

Nekoliko drugačne rezultate kažejo ocene posameznih razpoložljiv možnosti, saj je 

z najvišjo vrednostjo odgovorov ocenjena trditev, da se delež sive ekonomije v panogi 

povečuje, in sicer z vrednostjo 4,37, medtem ko je trditev, da delež sive ekonomije v 

panogi ostaja enak, ocenjena s povprečno vrednostjo odgovorov 3,61 (Likertova lestvica 

1–5). Na podlagi frekvenčne porazdelitve odgovorov in povprečne vrednosti odgovorov 

na posamezne trditve lahko sprejmemo sklep, da delež sive ekonomije v panogi 

lesarstva ostaja nespremenjen oziroma se rahlo povečuje (tabela 8.6).  

Analiza odgovorov na vprašanje ocene deleža sive ekonomije v panogi lesarstva, po 

oceni respondentov, ki so odgovorili na zastavljeno vprašanje, znaša slabih 22 %. 

Povprečna vrednost odgovorov je 21,73 % s standardnim odklonom 9,936 (tabela 8.7). 

Tabela 8.7 Analiza odgovorov – ocena deleža dejavnosti v panogi lesarstva, ki se 

izvaja v sivi ekonomiji, Slovenija, 2009  

Intervalna ocena za povprečne vrednosti dejavnikov DEL_SE 
Oznaka deleža: 3 %, 6 %, 8 %, 10 %, 12 %, 14 %, 16 %, 18 %, 20 %, 22 %, 24 %, 26 %, 28 %, 

30 %, >30 % 
Dejavniki N Povp. vred. Modus Mediana Stand. odklon 

Delež sive ekonomije 165 21,73 30 22,00 9,936 

DEL_SE – ocena deleža dejavnosti, ki se izvaja v sivi ekonomiji. 
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Frekvenčna porazdelitev posameznih odgovorov na vprašanje o oceni deleža sive 

ekonomije v panogi lesarstva v Sloveniji kaže, da največji delež respondentov ocenjuje 

delež sive ekonomije v panogi lesarstva s 30 %, in sicer se jih je za to vrednost odločilo 

slabih 29 %, drugi najpogostejši odgovor pa je vrednost 20 %, za kar se je odločilo 

dobrih 14 % respondentov, ki so posredovali odgovor na zastavljeno vprašanje (tabela 

8.7).  

Tabela 8.8 Frekvenčna porazdelitev ocena deleža sive ekonomije v panogi 

lesarstva 

DEL_SE 
  Frekvenca  % Veljaven % Kumulativni % 
Veljavno 3 3 1,8 1,8 1,8 

6 12 7,1 7,3 9,1 
8 9 5,4 5,5 14,5 
10 9 5,4 5,5 20,0 
12 9 5,4 5,5 25,5 
16 6 3,6 3,6 29,1 
18 9 5,4 5,5 34,5 
20 24 14,3 14,5 49,1 
22 3 1,8 1,8 50,9 
24 15 8,9 9,1 60,0 
26 6 3,6 3,6 63,6 
28 3 1,8 1,8 65,5 
30 48 28,6 29,1 94,5 
40 6 3,6 3,6 98,2 
50 3 1,8 1,8 100,0 
Skupaj 165 98,2 100,0  

Neveljavno  3 1,8   

Skupaj 168 100,0   

Vir: izpis SPSS. 

Na podlagi preteklih raziskav je med drugim zajeta tudi ocena deleža sive 

ekonomije v uradno registriranem bruto družbenem proizvodu v Sloveniji v obdobju 

1999–2003 (tabela 4.4 str. 45). Po oceni se delež sive ekonomije v proučevanem 

obdobju v Sloveniji giblje med 27,1 % in 29,4 %. Rezultati raziskave kljub 

pričakovanju, da bo delež sive ekonomije po koncu tranzicije pričel upadati, kažejo, da 

delež sive ekonomije v posttranzicijskem obdobju še vedno kaže trend rasti, ki je sicer 

manj intenziven kot v obdobju tranzicije, je pa še vedno opazen (Schneider 2004). 

Povprečna ocena deleža sive ekonomije v bruto dodani vrednosti v Sloveniji, ki sta jo 

opravila Nastav in Bojnec (2007), se je v letu 1995 gibala med 18,9 % in 20,8 % ter je 
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do leta 2000 narasla na 20,4 % do 22,5 % registriranega bruto družbenega proizvoda. Po 

podatkih Davčne uprave Republike Slovenije (DURS) pa se obseg sive ekonomije v 

Sloveniji zopet povečuje in naj bi trenutno predstavljal med 20 % in 24 % odstotkov 

bruto družbenega proizvoda. 

V skladu s teoretičnimi izhodišči, da panoga lesarstva ni izjema glede deleža 

dejavnosti, ki se izvajajo v neformalnem sektorju gospodarstva, lahko glede na  oceno 

deleža sive ekonomije, ki znaša slabih 22 %, trdimo, da je le ta povsem primerljiv z 

deležem sive ekonomije ostalega gospodarstva, glede na katerega izkazuje povprečno 

vrednost.  

8.3 Statistična obdelava pridobljenih podatkov 

8.3.1 Testiranje raziskovalnih hipotez 

Rezultati preteklih raziskav (Feige 1990,1999; Nastav in Bojnec 2008; Nastav 

2009)  kažejo, da institucionalna pravila povzročajo članom, ki delujejo v formalnem 

sektorju gospodarstva, različne vrste transakcijskih stroškov, ki se jim v neformalnem 

sektorju lahko izognejo. Posledica tega dejstva je, da se del presežne delovne sile v 

velikih podjetjih odloči za delovanje v tem neformalnem sektorju gospodarstva. Na 

podlagi teh dejstev je postavljena naslednja hipoteza: 

Hipoteza 3: Zmanjševanje števila in velikostne strukture velikih podjetij v panogi 

lesarstva vpliva na povečanje deleža sive ekonomije v panogi. 

− Hipoteza 3a: manjše število velikih podjetij v panogi vodi do večjega deleža 

sive ekonomije. 

− Hipoteza 3b: manjša povprečna velikost velikih podjetij v panogi vodi do 

večjega deleža sive ekonomije. 

Predvidene uporabljene spremenljivke bodo: število velikih podjetij (NLC), 

velikostna struktura velikih podjetij (SLC) in delež sive ekonomije (UE). 

Za namene testiranja hipoteze so uporabljene naslednje spremenljivke: NVP_DSE 

– vpliv števila velikih podjetij na delež sive ekonomije, LVP_DSE – vpliv povprečne 

velikosti velikih podjetij na delež sive ekonomije. 

Predpostavimo ničelno in alternativno domnevo: 

H0: µ0>3,  

H1: µ1≤3. 

Na podlagi vzorca malih podjetij v panogi lesarstva v Sloveniji lahko sprejmemo 

sklep, da manjše število in manjša povprečna velikost velikih podjetij v panogi lesarstva 

statistično značilno vpliva na povečanje deleža sive ekonomije v panogi. Stopnja 

značilnosti α=0,0001 (tabela 8.9). 
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Tabela 8.9 Intervalna ocena spremenljivk (število velikih podjetij /delež sive 

ekonomije, povprečna velikost velikih podjetij / delež sive ekonomije) 

Intervalna ocena spremenljivk: NVP_DSE – število velikih podjetij /delež sive ekonomije, 
LVP_DSE – povprečna velikost velikih podjetij / delež sive ekonomije 

Oznaka stališč: 1 – sploh ne vpliva; 2 – ne vpliva; 3 – neodločen; 4 – vpliva; 5 – zelo vpliva 
Dejavnik N Povp. vred. Mediana Stand. odklon Stand. napaka 

NVP_DSE 165 3,89 4,00 1,093 0,085 
LVP_DSE 165 3,82 4,00 0,977 0,076 

 

Tabela 8.10 t-porazdelitev (število velikih podjetij /delež sive ekonomije, 

povprečna velikost velikih podjetij / delež sive ekonomije) 

t-porazdelitev spremenljivk: NVP_DSE – število velikih podjetij /delež sive ekonomije, 
LVP_DSE – povprečna velikost velikih podjetij / delež sive ekonomije  

 Vrednost testa = 3 

t df p 
Povprečno 
odstopanje 

95 % interval zaupanja 
Spodnji Zgornji 

NVP_DSE 10,467 164 0,000 0,891 0,72 1,06 
LVP_DSE 10,757 164 0,000 0,818 0,67 0,97 

 

Na podlagi vzorčnih podatkov lahko sklepamo, da je povprečna ocena odgovorov 

večja od 3 (neodločen) ob upoštevanju ocene stališč anketiranih oseb (Likertova 

lestvica, kjer anketiranci označujejo stališča z ocenami: 1 – zelo nepomembno; 2 – 

nepomembno; 3 – neodločen; 4 – pomembno; 5 – zelo pomembno), kar je v skladu s 

postavljeno ničelno domnevo H0: µ0>3 in v nasprotju z alternativno domnevo H1: µ1≤3, 

zaradi česar lahko sprejmemo sklep, da zmanjševanje števila in velikostne strukture 

velikih podjetij v panogi lesarstva v Sloveniji vpliva na povečanje deleža sive 

ekonomije v panogi. 

Panoga lesarstva v primerjavi z ostalim gospodarstvom dosega le slabih 66 % 

dodane vrednosti na zaposlenega v primerjavi z vrednostjo tega kazalnika v 

predelovalnih dejavnostih in 63 % vrednosti kazalnika v celotnem gospodarstvu (GZS 

2007). Ne glede na podvpoprečno višino dodane vrednosti na zaposlenega, ki jo dosega 

panoga lesarstva pa je povprečni strošek delovne sile, zaradi tržnih zakonitosti 

primerljiv s stroškom delovne sile v ostalih dejavnostih, ki dosegajo višje vrednosti 

kazalnika dodane vrednosti na zaposlenega (AJPES 2008). Na podlagi navedenih 

dejstev je postavljena naslednja hipoteza: 

Hipoteza 4: Relativno visoki stroški dela v primerjavi z relativno nizko dodano 

vrednostjo na zaposlenega v panogi lesarstva povečujejo delež bruto družbenega 

proizvoda, ki je ustvarjen v sivi ekonomiji; nadalje imajo relativno visoki stroški dela v 

primerjavi z relativno nizko dodano vrednostjo na zaposlenega za posledico negativen 
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vpliv na dinamiko nastajanja novih malih podjetij in pospešujejo dinamiko umiranja 

malih podjetij v panogi lesarstva.  

− Hipoteza 4a: višja cena dela v strukturi dodane vrednosti na zaposlenega v 

panogi vodi do večjega deleža sive ekonomije.  

− Hipoteza 4b: višja cena dela v strukturi dodane vrednosti na zaposlenega v 

panogi vodi do večjega števila izstopov in tako do manjšega števila malih 

podjetij v panogi. 

Za namene testiranja hipoteze so uporabljene naslednje spremenljivke: PL_SE – 

vpliv cene dela v strukturi DV/Z na delež sive ekonomije, PL_NMP – vpliv cene dela v 

strukturi DV/Z na dinamiko malih podjetij. 

Predpostavimo ničelno in alternativno domnevo: 

H0: µ0>3,  

H1: µ1≤3. 

Tabela 8.11 Intervalna ocena spremenljivk (cena dela /delež sive ekonomije, cena 

dela/število malih podjetij) 

Intervalna ocena spremenljivk: PL_SE – cena dela /delež sive ekonomije, PL_NMP –cena 
dela / število malih podjetij 

Oznaka stališč: 1 – sploh ne vpliva; 2 – ne vpliva; 3 – neodločen; 4 – vpliva; 5 – zelo vpliva 
Dejavnik N Povp. vred. Mediana Stand. odklon Stand. napaka 

PL_SE 156 3,85 4,00 0,772 0,062 
PL_NMP 165 3,49 3,00 0,712 0,055 

 

Tabela 8.12 t-porazdelitev (cena dela/delež sive ekonomije, cena dela/število malih 

podjetij) 

t-porazdelitev spremenljivk: PL_SE – cena dela /delež sive ekonomije, PL_NMP –cena dela / 
število malih podjetij 

 Vrednost testa = 3 

t df p 
Povprečno 
odstopanje 

95 % interval zaupanja 
Spodnji Zgornji 

PL_SE 13,695 155 0,000 0,846 0,72 0,97 
PL_NMP 8,851 164 0,000 0,491 0,38 0,60 

 

Na podlagi vzorca malih podjetij v panogi lesarstva v Sloveniji lahko sprejmemo 

sklep, da cena dela v strukturi dodane vrednosti v panogi lesarstva statistično značilno 

vpliva tako na povečanje deleža sive ekonomije kot na povečano dinamiko izstopov 

malih podjetij v panogi. Stopnja značilnosti α=0,0001 (tabela 8.11). Na podlagi 

vzorčnih podatkov lahko sklepamo, da je povprečna ocena odgovorov večja od 3 

(neodločen) ob upoštevanju ocene stališč anketiranih oseb (Likertova lestvica, kjer 

anketiranci označujejo stališča z ocenami: 1 – zelo nepomembno; 2 – nepomembno; 3 – 
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neodločen; 4 – pomembno; 5 – zelo pomembno), kar je v skladu s postavljeno ničelno 

domnevo H0: µ0>3 in v nasprotju z alternativno domnevo H1: µ1≤3, zaradi česar lahko 

sprejmemo sklep, da relativno visoki stroški dela v primerjavi z relativno nizko dodano 

vrednostjo na zaposlenega v panogi lesarstva povečujejo delež bruto družbenega 

proizvoda, ki je ustvarjen v sivi ekonomiji, in imajo za posledico negativen vpliv na 

dinamiko nastajanja novih malih podjetij ter pospešujejo dinamiko umiranja malih 

podjetij v panogi lesarstva.  

8.3.2 Faktorska analiza 

S pomočjo faktorske analize smo poskušali ugotoviti, ali obstajajo določeni skupni 

dejavniki (faktorji), s katerimi je mogoče pojasniti, kako spreminjanje števila in 

velikostne strukture velikih podjetij v panogi lesarstva v Sloveniji vpliva na delež sive 

ekonomije v panogi. Ker nekateri uporabljeni kazalniki ne omogočajo neposrednega 

merjenja, so kot indikatorji uporabljene povprečne vrednosti odgovorov pri posameznih 

dejavnikih. V vzorec je vključenih 168 podjetij. 

Faktorski model smo ocenjevali v dveh korakih: 

− ocena deleža variance proučevanih spremenljivk, pojasnjenega s skupnimi 

faktorji (komunalitete), z metodo glavnih osi ter metodo največjega verjetja, 

− ocena faktorskih uteži s poševnokotno in pravokotno rotacijo.  

Metode ocenjevanja faktorskega modela: 

− metoda glavnih osi (principal axis factoring), 

− metoda največjega verjetja (maximum likelihood).  

Za namene faktorske analize so uporabljeni naslednji kazalniki (priloga2): vpliv 

zmanjševanja števila velikih podjetij na delež sive ekonomije (NVP_DSE), vpliv 

zmanjševanja velikostne strukture velikih podjetij na delež sive ekonomije (LVP_DSE), 

vpliv dodane vrednosti na zaposlenega na odločitev za delovanje v sivi ekonomiji 

(DVZ_SE), vpliv donosnosti kapitala na odločitev za delovanje v sivi ekonomiji 

(ROE_SE), vpliv pomanjkanja ustanovnega kapitala na odločitev za delovanje v sivi 

ekonomiji (UK_SE), vpliv konkurence na delež sive ekonomije (KON_SE), vpliv višine 

davkov in prispevkov na delež sive ekonomije (T_SE), vpliv davčnih predpisov na 

delež sive ekonomije (DPR_SE), vpliv boljšega zaslužka na odločitev za delovanje v 

sivi ekonomiji (ZAS_SE), nizka moralnost ljudi (MOR_SE), razpoložljivost delovnega 

mesta (DEM_SE), vpliv cene dela na delež sive ekonomije (PL_SE), vpliv cene dela na 

število malih podjetij v panogi (PL_NMP) in vpliv sive ekonomije na konkurenčnost 

podjetij, ki delujejo v formalnem sektorju (SE_KONP). 

S pomočjo faktorske analize smo skušali opredeliti morebitne skupne dejavnike 

(faktorje), s katerimi je mogoče pojasniti razlike v deležu sive ekonomije v panogi 
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lesarstva v Sloveniji (vpliv na dinamiko deleža sive ekonomije smo merili s 

povprečnimi vrednostmi odgovorov izbranih dejavnikov). Na podlagi korelacijske 

matrike smo ugotovili, da je povezanost med povprečnimi vrednostmi ocen za 

posamezne dejavnike relativno nizka. Srednja do visoka povezanost je razvidna pri 

povprečnih vrednostih odgovorov za dejavnike: LVP_DSE (vpliv zmanjševanja 

velikostne strukture VP na delež sive ekonomije) in NVP_DSE (vpliv zmanjševanja 

števila VP na delež sive ekonomije), T_SE (vpliv višine davkov in prispevkov na delež 

sive ekonomije) in DPR_SE (vpliv davčnih predpisov na delež sive ekonomije), 

KON_SE (vpliv konkurence na delež sive ekonomije) in LVP_DSE (vpliv 

zmanjševanja velikostne strukture VP na delež sive ekonomije), LVP_DSE (vpliv 

zmanjševanja velikostne strukture VP na delež sive ekonomije) in SE_KONP (vpliv 

sive ekonomije na konkurenčnost podjetij, ki delujejo v formalnem sektorju). Očitno je, 

da na povprečne vrednosti ocen pri posameznih dejavnikih v veliki meri vplivajo 

specifični dejavniki oziroma lahko pričakujemo relativno nizek vpliv skupnih 

dejavnikov (priloga 5). 

Glede na vrednosti v korelacijski matriki oziroma glede na število spremenljivk 

smo predpostavili faktorski model z dvema skupnima faktorjema, s katerima lahko 

pojasnimo nekaj manj kot polovico variabilnosti dinamike deleža sive ekonomije v 

panogi lesarstva v Sloveniji (tabela 8.13).  

Slika 8.6 Faktorska analiza dejavnikov deleža sive ekonomije 

 

Vir: Izpis SPSS – Računalniški program za analizo številčnih podatkov (Statistical Package 
for the Social Sciences). 
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Tabela 8.13 Delež pojasnjene variabilnosti dejavnikov deleža sive ekonomije 

Delež pojasnjene variabilnosti dejavnikov, ki vplivajo na delež sive ekonomije v panogi 
lesarstva, Slovenija, 2009 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Faktor Skupaj  % variance Kumulativni % Skupaj  % variance Kumulativni % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

4,176 
2,133 
1,444 
1,194 
0,947 
0,860 
0,773 
0,650 
0,604 
0,484 
0,284 
0,203 
0,140 
0,107 

29,826 
15,234 
10,316 

8,531 
6,763 
6,146 
5,520 
4,645 
4,317 
3,455 
2,031 
1,452 
1,003 
0,762 

29,826 
45,060 
55,377 
63,907 
70,670 
76,816 
82,335 
86,980 
91.297 
94,752 
96,783 
98,234 
99,238 

100,000 

3,680 
1,792 

26,282 
12,803 

26,282 
39,086 

Metode ocenjevanja: metoda glavnih osi in metoda največjega verjetja. 

Za oceno komunalitet smo uporabili metodo glavnih osi ter metodo največjega 

verjetja (tabela 8.14). Na podlagi ocen komunalitet je bilo mogoče ugotoviti najvišje 

deleže pojasnjene variance s skupnima faktorjema pri povprečnih vrednostih ocen pri 

dejavnikih DPR_SE (91,6 % variabilnosti povprečne vrednosti ocene dejavnika »vpliv 

davčnih predpisov na delež sive ekonomije« lahko pojasnimo s predpostavljenima 

skupnima faktorjema), LVP_DSE (90,2 % variabilnosti povprečne vrednosti ocene 

dejavnika »vpliv zmanjševanja velikostne strukture VP na delež sive ekonomije« lahko 

pojasnimo s predpostavljenima skupnima faktorjema), NVP_DSE (74,8 % variabilnosti 

povprečne vrednosti ocene dejavnika »vpliv zmanjševanja števila VP na delež sive 

ekonomije« lahko pojasnimo s predpostavljenima skupnima faktorjema), T_SE (63,8 % 

variabilnosti povprečne vrednosti ocene dejavnika »vpliv višine davkov in prispevkov 

na delež sive ekonomije« lahko pojasnimo s predpostavljenima skupnima faktorjema). 

Izredno nizek delež variance, pojasnjene s skupnima faktorjema, pa lahko opazimo pri 

dejavnikih PL_NMP (cena dela v strukturi DV/Z), UK_SE (pomanjkanje ustanovnega 

kapitala) in DEM_SE (razpoložljivost delovnih mest). Na ocene pri slednjih skoraj v 

celoti vplivajo specifični dejavniki.  
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Tabela 8.14 Ocena komunalitet dejavnikov deleža sive ekonomije 

Ocena komunalitet dejavnikov, ki vplivajo na delež sive ekonomije v panogi lesarstva, 
Slovenija, 2009 

Dejavniki 
Metoda glavnih osi 

(Principal Axis Factoring) 
Metoda največjega verjetja 

(Maximum Likelihood) 
NVP_DSE 
LVP_DSE 
DVZ_SE 
ROE_SE 
UK_SE 
KON_SE 
T_SE 
DPR_SE 
ZAS_SE 
MOR_SE 
DEM_SE 
PL_SE 
PL_NMP 
SE_KONP 

0,719 
0,779 
0,541 
0,557 
0,308 
0,643 
0,733 
0,804 
0,465 
0,355 
0,346 
0,540 
0,328 
0,419 

0,619 
0,822 
0,351 
0,289 
0,035 
0,603 
0,541 
0,921 
0,339 
0,186 
0,063 
0,305 
0,033 
0,365 

0,719 
0,779 
0,541 
0,557 
0,308 
0,643 
0,733 
0,804 
0,465 
0,355 
0,346 
0,540 
0,328 
0,419 

0,748 
0,902 
0,256 
0,228 
0,063 
0,535 
0,638 
0,916 
0,324 
0,122 
0,063 
0,242 
0,036 

0,0318 
 Metoda ocenjevanja: metoda 

glavnih osi 
Metoda ocenjevanja: metoda 

največjega verjetja 

NVP_DSE – vpliv zmanjševanja števila velikih podjetij na delež sive ekonomije, 
LVP_DSE – vpliv zmanjševanja velikostne strukture velikih podjetij na delež sive 
ekonomije, DVZ_SE – vpliv dodane vrednosti na zaposlenega na odločitev za delovanje v 
sivi ekonomiji, ROE_SE – vpliv donosnosti kapitala na odločitev za delovanje v sivi 
ekonomiji, UK_SE – vpliv pomanjkanja ustanovnega kapitala na odločitev za delovanje v 
sivi ekonomiji, KON_SE – vpliv konkurence na delež sive ekonomije, T_SE – vpliv višine 
davkov in prispevkov na delež sive ekonomije, DPR_SE – vpliv davčnih predpisov na 
delež sive ekonomije, ZAS_SE – vpliv boljšega zaslužka na odločitev za delovanje v sivi 
ekonomiji, MOR_SE – nizka moralnost ljudi, DEM_SE – razpoložljivost delovnega mesta, 
PL_SE – vpliv cene dela na delež sive ekonomije, PL_NMP – vpliv cene dela na število 
malih podjetij v panogi, SE_KONP – vpliv sive ekonomije na konkurenčnost podjetij, ki 
delujejo v formalnem sektorju. 

Faktorske uteži smo skušali oceniti s poševnokotno in pravokotno rotacijo faktorjev 

(tabela 8.15). Ob primerjavi ocen faktorskih uteži brez rotacije oziroma z rotacijo 

faktorjev je mogoče zaznati razlike pri ocenah uteži pri obeh faktorjih. Z rotacijo se 

nekoliko povečajo uteži pri dejavnikih LVP_DSE (vpliv zmanjševanja velikostne 

strukture velikih podjetij na delež sive ekonomije), NVP_DSE (vpliv zmanjševanja 

števila velikih podjetij na delež sive ekonomije) ter nekoliko zmanjša pri dejavniku 

KON_SE (vpliv konkurence na delež sive ekonomije) na prvem faktorju. Na drugem 

faktorju pa se povečajo uteži pri dejavnikih DPR_SE (vpliv davčnih predpisov na delež 

sive ekonomije), T_SE (vpliv višine davkov in prispevkov na delež sive ekonomije) in 

ZAS_SE (vpliv možnosti boljšega zaslužka na odločitev za delovanje v sivi ekonomiji). 

Na podlagi rotirane rešitve razlage celotne strukture faktorskih uteži ni treba spreminjati 

niti po rotaciji.  
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Tabela 8.15 Ocene faktorskih uteži dejavnikov deleža sive ekonomije 

Ocene faktorskih uteži dejavnikov, ki vplivajo na delež sive ekonomije v panogi lesarstva, 
Slovenija, 2009 

Dejavniki 

Metoda največjega verjetja (Maximum Likelihood) 
Brez rotacije faktorjev Poševna rotacija 

faktorjev 
Pravokotna rotacija 

faktorjev 
Faktor Faktor Faktor 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) 
NVP_DSE 
LVP_DSE 
DVZ_SE 
ROE_SE 
UK_SE 
KON_SE 
T_SE 
DPR_SE 
ZAS_SE 
MOR_SE 
DEM_SE 
PL_SE 
PL_NMP 
SE_KONP 

0,637 
0,712 
0,497 
0,476 
0,113 
0,724 
0,612 
0,607 
0,447 
0,341 
0,116 
0,441 

-0,171 
0,527 

-0,585 
-0,629 
-0,095 
0,034 
0,223 

-0,100 
0,513 
0,740 
0,353 
0,076 
0,223 

-0,217 
-0,083 
-0,201 

0,894 
0,982 
0,455 
0,352 

-0,060 
0,637 
0,137 

-0,020 
0,115 
0,217 

-0,059 
0,493 

-0,087 
0,549 

-0,260 
-0,267 
0,134 
0,245 
0,259 
0,231 
0,753 
0,962 
0,529 
0,223 
0,259 

-0,005 
-0,154 
0,049 

0,854 
0,940 
0,468 
0,379 

-0,028 
0,660 
0,230 
0,100 
0,179 
0,243 

-0,026 
0,488 

-0,097 
0,550 

-0,139 
-0,134 
0,194 
0,290 
0,248 
0,315 
0,765 
0,952 
0,540 
0,251 
0,250 
0,061 

-0,163 
0,122 

 Metoda ocenjevanja: 
metoda največjega 
verjetja 

Metoda ocenjevanja: 
metoda največjega 
verjetja. – Metoda 
rotacije: poševna 
rotacija faktorjev. 

Metoda ocenjevanja: 
metoda največjega 
verjetja. –Metoda 
rotacije: pravokotna 
rotacija faktorjev. 

 

Na prvem skupnem faktorju so najvišje uteži razvidne pri dejavnikih KON_SE 

(vpliv konkurence na delež sive ekonomije), LVP_DSE (vpliv zmanjševanja velikostne 

strukture VP na delež sive ekonomije), NVP_DSE (vpliv zmanjševanja števila VP na 

delež sive ekonomije) in DVZ_SE (vpliv dodane vrednosti na zaposlenega na delež sive 

ekonomije), medtem ko kaže drugi faktor močan vpliv na dejavnik DPR_SE (vpliv 

davčnih predpisov na delež sive ekonomije) ter srednje visok vpliv na dejavnika T_SE 

(vpliv višine davkov in predpisov na delež sive ekonomije) in ZAS_SE (možnost 

večjega zaslužka). Glede na sorodnost med omenjenimi skupinami dejavnikov bi lahko 

rekli, da prvi faktor predstavlja predvsem vpliv splošnih dejavnikov okolja podjetja, 

zato smo ga poimenovali kot vlogo okolja podjetja na delež sive ekonomije, medtem ko 

drugi faktor predstavlja predvsem dejavnike, na katere ima vpliv država s svojo politiko, 

zato ga poimenujemo kot vlogo države na delež sive ekonomije.  

Linearno povezanost dejavnikov dinamike deleža sive ekonomije v panogi lesarstva 

smo poskušali smiselno pojasniti z dvema skupnima faktorjema, ki skupaj pojasnjujeta 

dobrih 45 % celotne variabilnosti dinamike deleža sive ekonomije v panogi lesarstva v 

Sloveniji. S prvim faktorjem, ki smo ga poimenovali kot vlogo splošnih dejavnikov 

okolja podjetja, smo pojasnili slabih 30 % celotne variabilnosti deleža sive ekonomije v 
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panogi. Največji vpliv na prvem faktorju izkazujejo dejavniki vpliv konkurence v 

panogi, vpliv zmanjševanja velikostne strukture velikih podjetij, vpliv zmanjševanja 

števila velikih podjetij in vpliv dodane vrednosti na zaposlenega na delež sive 

ekonomije v panogi. Zmanjševanje števila in velikostne strukture velikih podjetij sicer v 

manjši meri vpliva na dinamiko vstopov novih malih podjetij v panogi, vseeno pa 

povečuje že tako močno konkurenco in hkrati vpliva na zmanjševanje stopnje dodane 

vrednosti na zaposlenega, zaradi česar se velik del presežne delovne sile raje odloči za 

delovanje v sivi ekonomiji, saj jim ta omogoča nižje stroške poslovanja. V primeru 

preusmeritve ponudbe delujočih obstoječih malih podjetij v večji meri na tuje trge 

predvsem s končnimi proizvodi namesto polizdelkov, bi ta lahko dosegala višjo dodano 

vrednost, hkrati pa bi se zmanjšala konkurenca na področju proizvodov in storitev z 

nižjo dodano vrednostjo, kar bi pozitivno vplivalo na dinamiko vstopov malih podjetij 

in hkrati na zmanjševanje deleža sive ekonomije v panogi.  

Z drugim faktorjem, ki smo ga poimenovali kot vlogo države na delež sive 

ekonomije, smo pojasnili dobrih 15 % celotne variabilnosti dinamike deleža sive 

ekonomije v panogi. Največji vpliv na drugem faktorju izkazujejo dejavniki vpliv 

davčnih predpisov na delež sive ekonomije in srednje visok vpliv dejavnika vpliv višine 

davkov in predpisov na delež sive ekonomije in možnost večjega zaslužka. Glede na 

izrazit vpliv dejavnika davčni predpisi bi država z malim podjetjem prijaznejšo 

zakonodajo in svetovalnimi aktivnostmi lahko vplivala na zmanjšanje negativnega 

vpliva tega dejavnika, kar bi pozitivno vplivalo na zmanjševanje deleža sive ekonomije 

v panogi lesarstva. 

 

 





 

137 

9 UGOTOVITVE IN OMEJITVE TER IMPLIKACIJE 

9.1 Interpretacija rezultatov raziskave vpliva dinamike velikih podjetij na 

dinamiko malih podjetij v panogi lesarstva 

Analiza vpliva dinamike zmanjševanja števila in velikostne strukture velikih 

podjetij v panogi lesarstva na dinamiko nastajanja in umiranja malih podjetij v panogi 

lesarstva v Sloveniji je razdeljena na posamezne vsebinske sklope, ki pojasnjujejo: 

− vpliv zmanjševanja števila velikih podjetij na dinamiko nastajanja in umiranja 

malih podjetij v panogi lesarstva, 

− vpliv zmanjševanja velikostne strukture velikih podjetij na dinamiko nastajanja 

in umiranja malih podjetij v panogi lesarstva ter 

− dejavnike nastajanja in umiranja malih podjetij v panogi lesarstva. 

9.1.1 Vpliv zmanjševanja števila velikih podjetij na dinamiko malih podjetij 

Na podlagi opravljene analize, ki temelji na povprečnih vrednostih odgovorov, ki 

so jih posredovali respondenti, lahko sodimo, da je vpliv zmanjševanja števila velikih 

podjetij na dinamiko nastajanja malih podjetij v panogi lesarstva sorazmerno šibak 

oziroma po mnenju respondentov le v manjši meri vpliva na dinamiko nastajanja in 

umiranja malih podjetij v panogi lesarstva. Rahlo večji vpliv izkazuje sicer vpliv 

zmanjševanja števila velikih podjetij na dinamiko nastajanja malih podjetij v panogi, se 

pa vrednosti v odgovorih bistveno ne razlikujejo, zato lahko posplošimo razlago tako na 

dinamiko nastajanja kot na dinamiko umiranja malih podjetij v panogi lesarstva. 

Povprečna vrednosti pri posameznih dejavnikih se giblje v razponu od 3,00 do 3,09 

(neodločen na ocenjevalni lestvici 1–5). 

Vpliv povpraševanja na dinamiko malih podjetij 

Analiza odgovorov na vprašanje, v kolikšni meri novo povpraševanje, ki nastane ob 

umiku velikih podjetij s trga, vpliva na nastanek večjega števila novih malih podjetij, ki 

nadomeščajo ponudbo v panogi lesarstva, izkazuje zmeren pozitiven vpliv na dinamiko 

nastajanja novih malih podjetij v panogi. Povprečna vrednost se nahaja pri vrednosti 

3,43 (neodločen do vpliva na ocenjevalni lestvici 1–5) s standardnim odklonom 1,000 

ocene. 

Vpliv novih malih podjetij na ponudbo novih proizvodov 

Sklop vprašanj o vplivu pozitivne dinamike nastajanja novih malih podjetij v 

panogi lesarstva v Sloveniji na ponudbo novih proizvodov ali storitev zajema štiri 

dejavnike, ki pojasnjujejo, v kolikšni meri se poveča ponudba obstoječih ali novih 

proizvodov in storitev ob uporabi obstoječih ali novih prodajnih kanalov. Analiza 
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odgovorov kaže največji vpliv pozitivne dinamike novih malih podjetij na večjo 

količino ponudbe obstoječih proizvodov s povprečno vrednostjo odgovorov 3,29 

(neodločen do blag vpliv na ocenjevalni lestvici 1–5). Glede na dejstvo, da je razpon 

povprečnih vrednosti posameznih dejavnikov med 3,09 in 3,29, pa lahko sklepamo, da 

se nekoliko povečata tako ponudba obstoječih, izpopolnjenih kot ponudba novih 

proizvodov. Na podlagi tega lahko sklepamo, da so se velika podjetja v delovno 

intenzivnih panogah, kamor spada tudi panoga lesarstva, prisiljena zaradi ekonomskih 

razlogov umakniti s trga ali vsaj zmanjšati povprečno velikost podjetij, medtem pa 

nastale tržne vrzeli zapolnijo obstoječa in nova mala podjetja, ki delujejo predvsem na 

področjih, ki jih je zaradi narave lokalne naravnanosti, logističnih in drugih vzrokov 

težko preseliti v države s cenejšo delovno silo.  

9.1.2 Vpliv zmanjševanja velikostne strukture velikih podjetij na dinamiko 

malih podjetij 

Na podlagi opravljene analize, ki temelji na povprečnih vrednostih odgovorov, ki 

so jih posredovali respondenti, lahko sodimo, da je vpliv zmanjševanja velikostne 

strukture velikih podjetij na dinamiko nastajanja malih podjetij v panogi lesarstva šibak 

oziroma po mnenju respondentov bistveno ne vpliva na dinamiko nastajanja in umiranja 

malih podjetij v panogi lesarstva. Vpliv na dinamiko vstopov izkazuje povprečno 

vrednost 2,88 in standardni odklon 1,154 ocene, vpliv na dinamiko izstopov pa 

povprečno vrednost 2,40 (ne vpliva na ocenjevalni lestvici 1–5) s standardnim 

odklonom 1,109 ocene. 

9.1.3 Dejavniki dinamike malih podjetij 

Analiza dejavnikov dinamike malih podjetij v panogi lesarstva v Sloveniji kaže, 

kateri dejavniki v največji meri vplivajo na dinamiko nastajanja in umiranja malih 

podjetij v panogi lesarstva, najpogostejše ovire, s katerimi se soočajo podjetniki, vpliv 

konkurence na kazalce uspešnosti in njihov vpliv na investicijska vlaganja v panogi. 

Dejavniki odločitve o ustanovitvi malega podjetja  

Sklop vprašanj o razlogih za nastanek večjega števila malih podjetij v panogi 

lesarstva zajema tri temeljne dejavnike, ki se nanašajo na reševanje ekonomsko-

socialnega statusa posameznika, podjetniški izziv in možnost boljšega zaslužka. Analiza 

odgovorov na vprašanje o razlogih, ki vplivajo na odločitev za ustanovitev novega 

malega podjetja v panogi, kaže, da izbrani dejavniki izkazujejo pomemben vpliv na 

dinamiko nastajanja novih malih podjetij v panogi lesarstva. Najmočnejši vpliv s 

povprečno vrednostjo 3,85 (pomembno na ocenjevalni lestvici 1–5) izkazuje dejavnik 

možnost boljšega zaslužka, sledi mu dejavnik reševanje ekonomsko-socialnega statusa 
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posameznika z vrednostjo 3,62 in dejavnik podjetniški izziv z vrednostjo 3,56 in 

standardnim odklonom 0,872. 

Dejavniki, ki otežujejo odločitev o ustanovitvi malega podjetja 

V sklopu vprašanj o dejavnikih, ki v največji meri ovirajo odločitev o ustanovitvi 

novega malega podjetja, so zajeti dejavniki vpliv pomanjkanja poslovnih in strokovnih 

znanj, pomanjkanje ustanovnega kapitala, vpliv obstoječe konkurence, vpliv 

konkurence sive ekonomije in vpliv tuje uvozne konkurence. Analiza kaže zelo 

pomemben vpliv dejavnika pomanjkanje ustanovnega kapitala in pomemben vpliv 

dejavnika konkurence sive ekonomije kot oviro pri določitvi za ustanovitev malega 

podjetja. Ostali dejavniki izkazujejo manjši vpliv, in sicer od vrednosti nepomembno do 

neodločen. Povprečna vrednost za dejavnik pomanjkanje ustanovnega kapitala je 4,06 

(pomembno na ocenjevalni lestvici 1–5) s standardnim odklonom 0,982 ocene, za 

dejavnik konkurenca sive ekonomije pa 3,35 s standardnim odklonom 1,238 ocene.  

Vpliv konkurence malih podjetij na kazalce uspešnosti 

V sklopu vprašanj o vplivu večjega števila novih malih podjetij v panogi lesarstva v 

Sloveniji na stopnjo konkurence in kazalce uspešnosti v panogi so zajeti dejavniki vpliv 

povečanega števila novih malih podjetij na: stopnjo dodane vrednosti, stopnjo 

zaposlenosti, stopnjo dodane vrednosti na zaposlenega, stopnjo konkurence in stopnjo 

ekonomske uspešnosti rastočih preživelih podjetij. Analiza odgovorov na vprašanja, v 

kolikšni meri povečano število novih malih podjetij v panogi vpliva na posamezne 

izbrane dejavnike, kaže neodločen do pomemben vpliv povečanega števila novih malih 

podjetij v panogi. Največji vpliv izkazuje dejavnik ekonomske uspešnosti rastočih 

preživelih podjetij s povprečno oceno 3,41 (neodločen do vpliva na ocenjevalni lestvici 

1–5), sledi pa mu dejavnik dodane vrednosti na zaposlenega s povprečno oceno 3,38 in 

standardnim odklonom 1,062 ocene. Na podlagi opravljene analize povečano število 

novih malih podjetij izkazuje neodločen do pomemben vpliv na izbrane dejavnike, pri 

čemer je najmočnejši vpliv opazen pri dejavniku ekonomske uspešnosti rastočih 

preživelih podjetij.  

Vpliv kazalcev uspešnosti na investicijska vlaganja 

Sklop vprašanj o vplivu kazalcev uspešnosti na investicijska vlaganja v panogi 

lesarstva v Sloveniji so zajeti dejavniki vpliv stopnje dodane vrednosti na zaposlenega v 

panogi na vlaganja v novo tehnološko opremo ter vpliv stopnje donosnosti kapitala na 

investicijska vlaganja. Opravljena analiza kaže visok vpliv tako dejavnika stopnje 

dodane vrednosti na zaposlenega kot dejavnika stopnje donosnosti kapitala. Največji 

vpliv izkazuje dejavnik stopnja donosnosti kapitala s povprečno oceno 4,30 (vpliva do 

zelo vpliva na ocenjevalni lestvici 1–5) in standardnim odklonom 0,787 ocene. 
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Dejavnik stopnja dodane vrednosti na zaposlenega pa izkazuje pomemben vpliv s 

povprečno oceno 4,00 (vpliva) in standardnim odklonom 0,964. 

9.1.4 Rezultati testiranja hipotez 

Postavljena je temeljna teza raziskave, da obstaja neposredna povezanost med 

spreminjanjem števila in pomena velikih podjetij v panogi lesarstva in dinamiko 

nastajanja in umiranja malih podjetij ter ekonomsko uspešnostjo v panogi. 

Temeljna teza raziskave je testirana s pomočjo za ta namen postavljenih hipotez in 

raziskovalnih vprašanj. 

Hipoteza 1: Zmanjševanje števila in velikostne strukture velikih podjetij v panogi 

lesarstva v večji meri vpliva na dinamiko vstopov novih malih podjetij kot na dinamiko 

izstopov obstoječih malih podjetij.  

Hipoteza 1a: Zmanjševanje števila in velikostne strukture velikih podjetij v panogi 

lesarstva v večji meri vpliva na dinamiko vstopov novih malih podjetij. 

Na podlagi vzorca malih podjetij v panogi lesarstva ne moremo sprejeti sklepa, da 

sta manjše število velikih podjetij in manjša povprečna velikost velikih podjetij 

(zmanjševanje števila zaposlenih v velikih podjetjih) pozitivno povezana z vstopi več 

manjših podjetij.  

Hipoteza 1b: Zmanjševanje števila in velikostne strukture velikih podjetij v panogi 

lesarstva v večji meri vpliva na dinamiko izstopov novih malih podjetij. 

Na podlagi vzorca malih podjetij v panogi lesarstva ne moremo sprejeti sklepa, da 

sta manjše število velikih podjetij in manjša povprečna velikost velikih podjetij 

(zmanjševanje števila zaposlenih v velikih podjetjih) pozitivno povezana z izstopi več 

manjših podjetij.  

Hipoteza 2: Večja dinamika vstopov novih malih podjetij kot izstopov obstoječih 

malih podjetij ima za posledico dodatno zmanjševanje vrednosti kazalnika dodane 

vrednosti na zaposlenega in s tem posledično negativno vpliva na rezultate poslovanja 

celotne panoge lesarstva. 

− Hipoteza 2a: povečano število novih malih podjetij vodi do povečane 

konkurence in posledično do negativne povezanosti z dodano vrednostjo na 

zaposlenega.  

− Hipoteza 2b: povečano število novih malih podjetij vodi do povečane 

konkurence in posledično do negativne povezanosti z donosnostjo kapitala.  

− Hipoteza 2c: povečano število novih malih podjetij vodi do povečane 

konkurence in je pozitivno povezano z ekonomsko uspešnostjo rastočih 

preživelih podjetij. 
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Na podlagi vzorca malih podjetij v panogi lesarstva lahko sprejmemo sklep, da ima 

povečana dinamika vstopov novih malih podjetij za posledico zmanjševanje kazalnikov 

vrednosti dodane vrednosti na zaposlenega in stopnje donosnosti kapitala, hkrati pa s 

tem povezana povečana konkurenca v panogi izkazuje pozitiven vpliv na ekonomsko 

uspešnost preživelih rastočih podjetij. 

Teoretična izhodišča navajajo, da ekonomski cikel, opredeljen z 

makroekonomskimi spremenljivkami, kot so stopnja povpraševanja, stopnja 

nezaposlenosti in rast stopnje ponudbe, vpliva na stopnjo dobičkonosnosti (Geroski in 

Machin 1993; Machin in Van-Reenen 1993; Geroski et al. 1997), ki posledično vpliva 

na dinamiko vstopov in izstopov podjetij. Na podlagi testiranja hipotez lahko 

sprejmemo sklep, da dinamika zmanjševanja števila in velikostne strukture velikih 

podjetij v panogi lesarstva, le v manjši meri vpliva na dinamiko nastajanja in umiranja 

malih podjetij v panogi, v večji meri pa je dinamika nastajanja in umiranja malih 

podjetij odvisna od ekonomskih ciklov in ostalih dejavnikov. 

9.1.5 Interpretacija rezultatov regresijske analize 

Za potrebe raziskave je bila izvedena regresijska analiza odvisnosti števila malih 

podjetij v panogi lesarstva od števila velikih podjetij in velikostne strukture velikih 

podjetij ter analiza odvisnosti dinamike nastajanja malih podjetij v panogi lesarstva od 

dinamike spreminjanja števila velikih podjetij in velikostne strukture velikih podjetij.  

Na podlagi izvedene regresijske analize, s katero smo ugotavljali odvisnost števila 

malih podjetij od števila velikih podjetij in velikostne strukture velikih podjetij v panogi 

lesarstva sklepamo, da število velikih podjetij v panogi vpliva na število malih podjetij 

v panogi na način, da se s povečevanjem števila velikih podjetij povečuje tudi število 

malih podjetij v panogi. Hkrati lahko sklepamo, da se število malih podjetij v panogi 

povečuje, ko se zmanjšuje število zaposlenih v velikih podjetjih. 

Prav tako na podlagi regresijske analize odvisnosti dinamike nastajanja malih 

podjetij v panogi lesarstva od dinamike spreminjanja števila velikih podjetij in 

velikostne strukture velikih podjetij ne moremo trditi, da število velikih podjetij in 

velikostna struktura velikih podjetij vplivata na dinamiko vstopov novih malih podjetij 

v panogi lesarstva. 

9.1.6 Interpretacija rezultatov faktorske analize 

S pomočjo faktorske analize smo poskušali ugotoviti, ali obstajajo določeni skupni 

dejavniki (faktorji), s katerimi je mogoče pojasniti razlike v dinamiki malih podjetij. 

Vpliv na dinamiko malih podjetij smo merili s povprečnimi vrednostmi odgovorov 

izbranih dejavnikov. 

Na podlagi korelacijske matrike smo ugotovili, da je povezanost med povprečnimi 

vrednostmi odgovorov posameznih dejavnikov relativno šibka. Največja je sicer 
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odvisnost med povprečnimi vrednostmi odgovorov za dejavnike: vpliv donosnosti 

kapitala na investicijska vlaganja in vpliv dodane vrednosti na zaposlenega na vlaganja 

v tehnološko opremo. Glede na vrednosti v korelacijski matriki je bil postavljen 

faktorski model z dvema skupnima faktorjem, s katerima je mogoče pojasniti nekaj 

manj kot polovico skupne variabilnosti dinamike malih podjetij. Za oceno komunalitet 

smo uporabili metodo glavnih osi ter metodo največjega verjetja. Na podlagi ocen 

komunalitet je bilo mogoče ugotoviti najvišje deleže pojasnjene variance s skupnima 

faktorjema pri dejavnikih vpliv večjega števila malih podjetij na stopnjo dodane 

vrednosti na zaposlenega in možnost boljšega zaslužka. Z dvema skupnima faktorjema 

lahko pojasnimo slabih 42 % celotne variabilnosti v vzorcu. Faktorske uteži smo skušali 

oceniti s poševnokotno in pravokotno rotacijo. Ne glede na izbrano vrsto rotacije se 

ocene uteži niso bistveno razlikovale. Ocena faktorskih uteži na prvem skupnem 

faktorju pokaže najvišje uteži pri dejavnikih VMP_DVZ (vpliv stopnje dodane 

vrednosti na zaposlenega), VMP_ROE (vpliv konkurence in stopnjo donosnosti 

kapitala), VMP_ZAP (stopnja zaposlenosti) in VMP_DV (vpliv stopnje dodane 

vrednosti), ki so predvsem dejavniki ekonomske narave, zato prvi faktor označimo kot 

vlogo dejavnikov ekonomske narave na dinamiko malih podjetij. Ocena faktorskih uteži 

na drugem faktorju pokaže najvišje uteži pri dejavnikih NVP_VMP (vpliv zmanjševanja 

števila VP na dinamiko vstopov MP), LVP_VMP (vpliv zmanjševanja povprečne 

velikosti VP na dinamiko vstopov MP) in NVP_IMP (vpliv zmanjševanja števila VP na 

dinamiko izstopov MP), ki so predvsem dejavniki vpliva dinamike velikih podjetij na 

dinamiko malih podjetij, zato drugi faktor označimo kot vlogo spreminjanja števila in 

velikostne strukture velikih podjetij. 

9.2 Interpretacija rezultatov raziskave vpliva dinamike velikih podjetij na 

delež sive ekonomije v panogi lesarstva 

Analiza vpliva dinamike zmanjševanja števila in velikostne strukture velikih 

podjetij v panogi lesarstva na delež sive ekonomije v panogi lesarstva v Sloveniji je 

razdeljena na posamezne vsebinske sklope, ki pojasnjujejo: 

− vpliv zmanjševanja števila velikih podjetij na delež sive ekonomije v panogi 

lesarstva, 

− vpliv zmanjševanja velikostne strukture velikih podjetij na delež sive 

ekonomije v panogi lesarstva,  

− vpliv cene dela v strukturi dodane vrednosti na zaposlenega na delež sive 

ekonomije v panogi lesarstva ter 

− v kolikšni meri siva ekonomija s svojo ponudbo proizvodov in storitev vpliva 

na zmanjševanje konkurenčnosti malih podjetij v panogi lesarstva. 
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9.2.1 Vpliv dinamike velikih podjetij na delež sive ekonomije 

Vpliv zmanjševanja števila velikih podjetij na delež sive ekonomije v panogi 

lesarstva 

Vpliv zmanjševanja števila velikih podjetij na delež sive ekonomije v panogi 

lesarstva na podlagi opravljene analize, ki temelji na povprečnih vrednostih odgovorov, 

ki so jih posredovali respondenti, izkazuje sorazmerno močan pozitiven vpliv na delež 

sive ekonomije v panogi. Povprečna vrednost je 3,89 (pomembno na ocenjevalni 

lestvici 1–5) in standardni odklon 1,093 ocene. Na podlagi rezultatov lahko sklenemo, 

da zmanjševanje števila velikih podjetij v panogi lesarstva pomembno vpliva na 

povečevanje deleža sive ekonomije v panogi zaradi neustrezno reguliranega tega 

neformalnega dela gospodarstva, kar je naloga nacionalnih inštitucij, ki so za to 

zadolžene. 

Vpliv zmanjševanja velikostne strukture velikih podjetij na delež sive ekonomije v 

panogi lesarstva 

Vpliv zmanjševanja velikostne strukture velikih podjetij na delež sive ekonomije v 

panogi lesarstva na podlagi opravljene analize, ki temelji na povprečnih vrednostih 

odgovorov, ki so jih posredovali respondenti, izkazuje sorazmerno močan pozitiven 

vpliv na povečanje deleža sive ekonomije v panogi. Povprečna vrednost je 3,82 

(pomembno na ocenjevalni lestvici 1–5) in standardni odklon 0,977 ocene. Poleg 

podobnega sklepa, ki smo ga sprejeli na podlagi odgovorov na prejšnje vprašanje, lahko 

to dopolnimo še z ugotovitvijo, da na visok delež sive ekonomije v panogi lesarstva 

poleg drugih razlogov pomembno vpliva tudi dinamika tako zmanjševanja števila kot 

zmanjševanja velikostne strukture velikih podjetij v panogi.  

Vpliv cene dela na delež sive ekonomije in dinamiko izstopov malih podjetij v 

panogi lesarstva 

V sklopu vprašanj o vplivu cene dela v strukturi dodane vrednosti na zaposlenega 

(DV/Z) na delež sive ekonomije in dinamiko izstopov malih podjetij v panogi lesarstva 

so zajeti dejavniki, ki se nanašajo na vpliv cene dela v strukturi dodane vrednosti na 

zaposlenega v primerjavi z ostalim gospodarstvom, na delež sive ekonomije v panogi in 

na vpliv cene dela v strukturi dodane vrednosti na dinamiko izstopov malih podjetij v 

panogi. Analiza odgovorov na vprašanje, kako cena dela v strukturi dodane vrednosti na 

zaposlenega v primerjavi z ostalim gospodarstvom vpliva na delež sive ekonomije v 

panogi, izkazuje pomemben vpliv cene dela na dinamiko deleža sive ekonomije. 

Povprečna vrednost je 3,85 (pomembno na ocenjevalni lestvici 1–5) in standardni 

odklon 0,772 ocene. Analiza dejavnika vpliv cene dela na dinamiko izstopov malih 

podjetij pa izkazuje nekoliko manjšo vrednost – 3,49 (neodločen do pomembno na 
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ocenjevalni lestvici 1–5) in standardni odklon 0,712. Na podlagi opravljene analize 

lahko sklenemo, da oba izbrana dejavnika vplivata na dinamiko deleža sive ekonomije v 

panogi in na s tem povezano dinamiko malih podjetij v panogi lesarstva. 

Vpliv sive ekonomije na konkurenčnost malih podjetij v panogi lesarstva 

Na podlagi opravljene analize, ki temelji na povprečnih vrednostih odgovorov, ki 

so jih posredovali respondenti, vpliv sive ekonomije s svojo ponudbo proizvodov in 

storitev izkazuje zmerno pomemben vpliv na konkurenčnost malih podjetij v panogi. 

Povprečna vrednost je 3,65 (neodločen do pomembno na ocenjevalni lestvici 1–5) in 

standardni odklon 1,112 ocene. Na podlagi rezultatov lahko sklenemo, da siva 

ekonomija s svojo ponudbo zmerno pomembno vpliva na zmanjševanje konkurenčnosti 

malih podjetij v panogi lesarstva, ki delujejo v formalnem sektorju gospodarstva. 

9.2.2 Dejavniki in delež sive ekonomije v panogi lesarstva 

Analiza vpliva dejavnikov na odločitev za delovanje v sivi ekonomiji je razdeljena 

na dva vsebinska sklopa, ki pojasnjujeta: 

− dejavnike odločitve za delovanje v sivi ekonomiji in 

− oceno deleža sive ekonomije v panogi lesarstva. 

Dejavniki sive ekonomije v panogi lesarstva 

Analiza dejavnikov odločitve za delovanje v sivi ekonomiji zajema naslednje 

najpomembnejše dejavnike: vpliv stopnje dodane vrednosti na zaposlenega, vpliv nizke 

dodane vrednosti, pomanjkanje ustanovnega kapitala, vpliv stopnje konkurence v 

panogi, vpliv višine davkov in prispevkov, vpliv davčnih predpisov, možnost za večji 

zaslužek, nizko moralnost ljudi in vpliv pomanjkanja ustreznih delovnih mest. 

Najmočnejši vpliv dejavnikov odločitve za delovanje izkazujejo dejavniki višina 

davkov in prispevkov, možnost za boljši zaslužek in davčni predpisi. Vsi trije dejavniki 

dosegajo povprečno vrednost od 3,91 do 3,96 (pomembno na ocenjevalni lestvici 1–5), 

pri čemer s povprečno vrednostjo 3,96 izkazuje najmočnejši vpliv dejavnik višina 

davkov in prispevkov. Na drugem mestu so dejavniki stopnja dodane vrednosti na 

zaposlenega, stopnja nizke dodane vrednosti v panogi in nizka moralnost ljudi. 

Povprečne ocene teh dejavnikov se gibljejo od vrednosti 3,58 do 3,61 (zmerno 

pomembno na ocenjevalni lestvici 1–5). Najnižji vpliv na odločitev za delovanje v sivi 

ekonomiji izkazujejo dejavniki pomanjkanje ustanovnega kapitala, stopnja konkurence 

v panogi in pomanjkanje ustreznih delovnih mest, katerih povprečne vrednosti je med 

3,06 in 3,30 (neodločen do pomembno). Na podlagi opravljene analize lahko sprejmemo 

sklep, da vsi izbrani dejavniki vplivajo na odločitev za delovanje v sivi ekonomiji, 
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najmočnejši vpliv pa izkazujejo dejavniki, kot so vpliv višine davkov in prispevkov, 

možnost za boljši zaslužek in vpliv davčnih predpisov. 

Dinamika in delež sive ekonomije v panogi lesarstva 

Analiza dinamike in deleža sive ekonomije v panogi lesarstva zajema gibanje 

deleža sive ekonomije v panogi in oceno deleža sive ekonomije v panogi lesarstva. 

Ocena dinamike gibanja deleža sive ekonomije v panogi lesarstva, ki temelji na oceni 

respondentov, izkazuje, da delež sive ekonomije ostaja nespremenjen oziroma se rahlo 

povečuje. Za trditev, da se delež sive ekonomije v panogi ne spreminja, se je odločilo 

51 % respondentov, povprečna ocena je 3,61, medtem ko se je za trditev, da se delež 

sive ekonomije v panogi povečuje, odločilo 29 % respondentov –vrednost trditve je 

4,37. Na podlagi analize sprejmemo sklep, da se delež sive ekonomije v panogi rahlo 

povečuje. 

Analiza ocene deleža sive ekonomije v panogi lesarstva po oceni respondentov 

znaša slabih 22 %. Na podlagi analize lahko sprejmemo sklep, da panoga lesarstva ni 

izjema glede deleža dejavnosti, ki se izvajajo v neformalnem sektorju gospodarstva. Z 

ocenjenim deležem sive ekonomije, ki znaša slabih 22 %, je povsem primerljiva z 

deležem sive ekonomije ostalega gospodarstva. 

9.2.3 Rezultati testiranja hipotez 

Postavljena je temeljna teza raziskave, da obstaja neposredna povezanost med 

spreminjanjem števila in pomena velikih podjetij v panogi lesarstva ter spreminjanjem 

deleža sive ekonomije v panogi. 

Temeljna teza raziskave je testirana s pomočjo za ta namen postavljenih hipotez in 

raziskovalnih vprašanj. 

Hipoteza 3: Zmanjševanje števila in velikostne strukture velikih podjetij v panogi 

lesarstva vpliva na povečanje deleža sive ekonomije v panogi. 

− Hipoteza 3a: manjše število velikih podjetij v panogi vodi do večjega deleža 

sive ekonomije. 

− Hipoteza 3b: manjša povprečna velikost velikih podjetij v panogi vodi do 

večjega deleža sive ekonomije. 

Na podlagi vzorca malih podjetij v panogi lesarstva v Sloveniji lahko sprejmemo 

sklep, da manjše število in manjša povprečna velikost velikih podjetij v panogi lesarstva 

statistično značilno vpliva na povečanje deleža sive ekonomije v panogi. 

Hipoteza 4: Relativno visoki stroški dela v primerjavi z relativno nizko dodano 

vrednostjo na zaposlenega v panogi lesarstva povečujejo delež bruto družbenega 

proizvoda, ki je ustvarjen v sivi ekonomiji; nadalje imajo relativno visoki stroški dela v 

primerjavi z relativno nizko dodano vrednostjo na zaposlenega za posledico negativen 
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vpliv na dinamiko nastajanja novih malih podjetij in pospešujejo dinamiko umiranja 

malih podjetij v panogi lesarstva.  

− Hipoteza 4a: višja cena dela v strukturi dodane vrednosti na zaposlenega v 

panogi vodi do večjega deleža sive ekonomije.  

− Hipoteza 4b: višja cena dela v strukturi dodane vrednosti na zaposlenega v 

panogi vodi do večjega števila izstopov in tako do manjšega števila malih 

podjetij v panogi. 

Na podlagi vzorca malih podjetij v panogi lesarstva v Sloveniji lahko sprejmemo 

sklep, da relativno visoki stroški dela v primerjavi z relativno nizko dodano vrednostjo 

na zaposlenega v panogi lesarstva povečujejo delež bruto družbenega proizvoda, ki je 

ustvarjen v sivi ekonomiji, in imajo za posledico negativen vpliv na dinamiko nastajanja 

novih malih podjetij ter pospešujejo dinamiko umiranja malih podjetij v panogi 

lesarstva.  

Rezultati testiranja hipotez se skladajo  s teoretičnimi izhodišči in rezultati preteklih 

raziskav (Aidis 2003, Schneider 2004, Bartlet et al. 2005, Caree et al. 2007, Nastav in 

Bojnec 2008, Nastav 2009), ki  navajajo, da je malo gospodarstvo izjemno občutljivo na 

restriktivno zakonodajo, davčno politiko in birokratske omejitve ter povečevanje 

konkurenčnosti zaradi internacionalizacije poslovanja, kar vpliva na povečevanje deleža 

sive ekonomije. 

9.2.4 Interpretacija rezultatov faktorske analize 

S pomočjo faktorske analize smo poskušali ugotoviti, ali obstajajo določeni skupni 

dejavniki (faktorji), s katerimi je mogoče pojasniti razlike v deležu sive ekonomije v 

panogi lesarstva v Sloveniji. Vpliv na dinamiko malih podjetij smo merili s povprečnimi 

vrednostmi odgovorov izbranih dejavnikov. 

Na podlagi korelacijske matrike smo ugotovili, da je povezanost med povprečnimi 

vrednostmi odgovorov posameznih dejavnikov relativno šibka. Srednja do visoka je 

odvisnost med povprečnimi vrednostmi odgovorov za dejavnike: vpliv zmanjševanja 

velikostne strukture velikih podjetij na delež sive ekonomije in vpliv zmanjševanja 

števila velikih podjetij na delež sive ekonomije v panogi. Glede na vrednosti v 

korelacijski matriki je bil postavljen faktorski model z dvema skupnima faktorjem, s 

katerima je mogoče pojasniti nekaj manj kot polovico skupne variabilnosti deleža sive 

ekonomije v panogi lesarstva. Za oceno komunalitet smo uporabili metodo glavnih osi 

ter metodo največjega verjetja. Na podlagi ocen komunalitet je bilo mogoče ugotoviti 

najvišje deleže pojasnjene variance s skupnima faktorjema pri dejavnikih vpliv davčnih 

predpisov in vpliv zmanjševanja velikostne strukture velikih podjetij na delež sive 

ekonomije v panogi. Z dvema skupnima faktorjema lahko pojasnimo dobrih 45 % 

celotne variabilnosti v vzorcu. Faktorske uteži smo skušali oceniti s poševnokotno in 
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pravokotno rotacijo. Ne glede na izbrano vrsto rotacije se ocene uteži niso bistveno 

razlikovale. Ocena faktorskih uteži na prvem skupnem faktorju pokaže najvišje uteži pri 

dejavnikih KON_SE (vpliv konkurence na delež sive ekonomije), LVP_DSE (vpliv 

zmanjševanja velikostne strukture VP na delež sive ekonomije), NVP_DSE (vpliv 

zmanjševanja števila VP na delež sive ekonomije) in DVZ_SE (vpliv dodane vrednosti 

na zaposlenega na delež sive ekonomije), zato prvi faktor označimo kot vlogo splošnih 

dejavnikov okolja podjetja na delež sive ekonomije v panogi. Ocena faktorskih uteži na 

drugem faktorju pokaže najvišje uteži pri dejavnikih DPR_SE (vpliv davčnih predpisov 

na delež sive ekonomije), T_SE (vpliv višine davkov in predpisov na delež sive 

ekonomije) in ZAS_SE (možnost večjega zaslužka), ki so predvsem dejavniki, na katere 

vpliva država s svojo politiko, zato ga poimenujemo kot vlogo države na delež sive 

ekonomije v panogi lesarstva.  

9.3 Rezultati z vidika ciljev raziskave in omejitve 

Povzetek sklepov, do katerih nas je pripeljala opravljena raziskava, lahko strnemo v 

nekaj splošnih ugotovitev, ki sledijo v nadaljevanju. 

9.3.1 Vpliv dinamike velikih podjetij na dinamiko malih podjetij ter dejavniki 

dinamike malih podjetij v panogi lesarstva 

Analiza vpliva zmanjševanja števila velikih podjetij v panogi lesarstva izkazuje 

zmeren do šibak vpliv na dinamiko nastajanja in umiranja malih podjetij v panogi. 

Rahlo pomembnejši vpliv izkazuje vpliv zmanjševanja števila velikih podjetij na 

dinamiko nastajanja malih podjetij, kljub temu pa ni opaziti pomembnejših razlik.  

Vpliv zmanjševanja velikostne strukture velikih podjetij v panogi lesarstva glede na 

vpliv zmanjševanja števila velikih podjetij v panogi izkazuje še manj izrazit oziroma 

sorazmerno šibak vpliv na dinamiko nastajanja in umiranja malih podjetij v panogi 

lesarstva.  

Analiza vpliva povpraševanja, ki nastane ob umiku velikih podjetij s trga, izkazuje 

zmeren do pozitiven vpliv na dinamiko nastajanja novih malih podjetij v panogi 

lesarstva. 

Analiza vpliva pozitivne dinamike nastajanja novih malih podjetij v panogi 

lesarstva na ponudbo proizvodov in storitev izkazuje zmeren vpliv na povečanje 

količine obstoječih proizvodov. Rahlo šibkejši vpliv je opazen na povečanje ponudbe 

izpopolnjenih obstoječih proizvodov in storitev ter na ponudbo novih proizvodov in 

storitev po novih prodajnih kanalih.  

Analiza dejavnikov, ki vplivajo na odločitev za ustanovitev malega podjetja, 

izkazuje pomemben vpliv dejavnika možnost boljšega zaslužka, nekoliko manjši, toda 

še vedno pomemben vpliv pa izkazujejo dejavniki reševanje ekonomsko-socialnega 

statusa posameznika in podjetniški izziv.  
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Analiza dejavnikov, ki predstavljajo oviro pri odločitvi za ustanovitev malega 

podjetja, izkazuje zelo pomemben vpliv dejavnika pomanjkanje ustanovnega kapitala in 

pomemben vpliv dejavnika konkurence sive ekonomije. Dejavniki pomanjkanje 

poslovnih in strokovnih znanj, vpliv obstoječe konkurence v panogi in vpliv tuje uvozne 

konkurence izkazujejo manjši do nepomemben vpliv na odločitev o ustanovitvi novega 

malega podjetja. 

Analiza vpliva pozitivne dinamike malih podjetij v panogi lesarstva na kazalce 

uspešnosti poslovanja kaže neodločen do pomemben vpliv na dejavnik ekonomske 

uspešnosti rastočih preživelih podjetij in nekoliko manjši vpliv na dejavnike dodane 

vrednosti na zaposlenega in stopnjo zaposlenosti. 

Analiza vpliva kazalcev na investicijska vlaganja v panogi lesarstva kaže na zelo 

pomemben vpliv dejavnika stopnja donosnosti kapitala in pomemben vpliv dejavnika 

stopnja dodane vrednosti na zaposlenega. 

Na podlagi izbranega vzorca malih podjetij v panogi lesarstva ni mogoče potrditi 

postavljenih hipotez, da manjše število in manjša povprečna velikost velikih podjetij v 

panogi lesarstva statistično značilno vplivata na dinamiko malih podjetij v panogi. 

Lahko pa sprejmemo sklep, da povečana dinamika vstopov novih malih podjetij v 

panogi vpliva na zmanjševanje kazalnikov dodane vrednosti na zaposlenega in na 

stopnjo donosnosti kapitala. S tem povezana povečana stopnja konkurence pa izkazuje 

pozitiven vpliv na ekonomsko uspešnost rastočih preživelih podjetij v panogi. 

Na podlagi rezultatov opravljene regresijske analize v manjši meri lahko potrdimo 

odvisnost števila malih podjetij v panogi od števila in velikostne strukture velikih 

podjetij v panogi lesarstva. Ne moremo pa potrditi odvisnosti dinamike malih podjetij 

od števila in velikostne strukture velikih podjetij v panogi lesarstva. 

S pomočjo faktorske analize smo pojasnili dva skupna dejavnika (faktorja), ki 

skupaj pojasnjujeta nekaj manj kot polovico skupne variabilnosti dinamike malih 

podjetij v panogi lesarstva. Glede na sorodnost dejavnikov smo jih poimenovali kot 

vlogo dejavnikov ekonomskega značaja in vlogo spreminjanja števila in velikostne 

strukture velikih podjetij v panogi. 

9.3.2 Vpliv dinamike velikih podjetij na delež sive ekonomije ter dejavniki sive 

ekonomije 

Analiza vpliva zmanjševanja števila velikih podjetij v panogi lesarstva izkazuje 

pomemben vpliv na povečevanje deleža sive ekonomije v panogi.  

Analiza vpliva zmanjševanja velikostne strukture velikih podjetij v panogi lesarstva 

skladno z rezultati vpliva zmanjševanja števila velikih podjetij kaže pomemben vpliv na 

povečevanje deleža sive ekonomije v panogi lesarstva. Vrednosti izkazujejo 

zanemarljivo razliko med vplivom zmanjševanja števila in velikostne strukture velikih 

podjetij v panogi. 
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Analiza vpliva cene dela v strukturi dodane vrednosti na zaposlenega v primerjavi z 

ostalim gospodarstvom izkazuje pomemben vpliv na povečevanje deleža sive 

ekonomije v panogi. 

Analiza vpliva ponudbe sive ekonomije v panogi lesarstva izkazuje zmerno 

pomemben vplivov na konkurenčnost malih podjetij, ki delujejo v panogi lesarstva.  

Analiza dejavnikov odločitve za delovanje v sivi ekonomiji izkazuje pomemben 

vpliv dejavnikov višina davkov in prispevkov, možnost za boljši zaslužek in davčni 

predpisi. Zmerno pomemben vpliv izkazujejo dejavniki stopnja dodane vrednosti na 

zaposlenega, stopnja nizke dodane vrednosti v panogi in nizka moralnost ljudi. 

Najšibkejši, toda še vedno ne zanemarljiv vpliv izkazujejo dejavniki pomanjkanje 

ustanovnega kapitala, stopnja konkurence v panogi in pomanjkanje ustreznih delovnih 

mest. 

Analiza dinamike deleža sive ekonomije v panogi lesarstva izkazuje stabilnost 

oziroma rahlo naraščanje deleža na podlagi vzorca v raziskavo zajetih malih podjetij. 

Analiza ocene deleža kaže na povprečno stopnjo deleža sive ekonomije v panogi 

lesarstva, ki po oceni respondentov znaša slabih 22 %. 

Na podlagi vzorca v raziskavo zajetih malih podjetij lahko potrdimo postavljene 

hipoteze, da manjše število in manjša povprečna velikost velikih podjetij v panogi 

lesarstva statistično značilno vpliva na povečanje deleža sive ekonomije v panogi. Poleg 

tega lahko potrdimo hipotezo, da relativno visoki stroški dela v primerjavi z relativno 

nizko dodano vrednostjo na zaposlenega statistično značilno vplivajo na delež sive 

ekonomije v panogi. 

S pomočjo faktorske analize smo pojasnili dva skupna dejavnika (faktorja), ki 

skupaj pojasnjujeta slabo polovico skupne variabilnosti deleža sive ekonomije v panogi 

lesarstva. Glede na sorodnost dejavnikov smo jih poimenovali kot vlogo splošnih 

dejavnikov okolja podjetja na delež sive ekonomije in vlogo države na delež sive 

ekonomije v panogi lesarstva. 

9.4 Implikacije za potrebe ekonomske politike in podjetniških odločitev 

Proučevanje vpliva dinamike števila in velikostne strukture velikih podjetij v 

panogi lesarstva na dinamiko malih podjetij v panogi izkazuje sorazmerno majhen 

vpliv. Opazna je le manjša mera odvisnosti med dinamiko števila in velikostne strukture 

velikih podjetij, medtem ko odvisnosti med dinamiko nastajanja in umiranja malih 

podjetij, ter zmanjševanjem števila velikih podjetij v panogi lesarstva ni zaznati.. 

Največji vpliv na pozitivno dinamiko malih podjetij v panogi izkazuje dejavnik možnost 

boljšega zaslužka. Proučevanje vpliva dinamike števila in velikostne strukture v panogi 

lesarstva po drugi strani izkazuje pomemben vpliv na delež sive ekonomije v panogi. 

Tako dinamika števila kot velikostne strukture velikih podjetij v panogi pomembno 

vplivata na spreminjanje deleža sive ekonomije. Največji vpliv na delež sive ekonomije 
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v panogi izkazujejo dejavniki višina davkov in prispevkov, možnost za boljši zaslužek 

in davčni predpisi.  

Na podlagi rezultatov opravljene raziskave lahko sprejmemo v nadaljevanju 

predstavljene sklepe. 

V smislu vpliva zmanjševanja števila in velikostne strukture velikih podjetij na 

dinamiko nastajanja in umiranja malih podjetij v panogi, na podlagi opravljene 

raziskave glede na sorazmerno majhen do nepomemben vpliv teh dejavnikov ni treba 

izpostaviti posebnih implikacij za podjetniške odločitve na ravni gospodarstva in za 

potrebe ekonomske politike. V večji meri je treba upoštevati ključne dejavnike 

nastajanja in umiranja malih podjetij, kot so stopnja povpraševanja, stopnja zaposlenosti 

in stopnja finančne stabilnosti.  

Vpliv novega povpraševanja, ki nastane kot posledica zmanjševanja števila velikih 

podjetij v panogi, izkazuje zmeren pozitiven vpliv na dinamiko nastajanja novih malih 

podjetij v panogi lesarstva. V tem smislu bi morda veljala priporočila, da naj bi bila 

državna ureditev, ki se nanaša na možnosti in ovire ustanavljanja malih podjetij, 

liberalnejša do te mere, da bi posameznikom, ki prepoznavajo tovrstne podjetniške 

priložnosti in v povečanju povpraševanja vidijo priložnost ustanovitve oziroma rasti 

podjetja, omogočala lažji dostop do ustreznih virov, potrebnih za ustanovitev malega 

podjetja, hkrati s tem pa bi jim z ustrezno zakonodajo omogočili hiter in enostaven 

vstop v panogo. Rezultat bi bil zadovoljitev potreb povečanega povpraševanja tako na 

lokalni kot na regionalni ravni, hkrati s tem pa bi deloma omejili vstop tujih ponudnikov 

na domači trg, kar bi po eni strani pomenilo višje prihodke za državni proračun in s tem 

povezano večjo finančno stabilnost, višji standard prebivalstva, vključenega v 

dejavnost, in višjo stopnjo zaposlenosti.  

Glede na dejstvo, da pospešena pozitivna dinamika nastajanja novih malih podjetij 

v panogi izkazuje največji vpliv na povečanje ponudbe obstoječih proizvodov, lahko 

predlagamo predvsem spodbujanje podjetniške politike v smislu vlaganj v sodobnejšo 

in visokotehnološko opremo, s čimer se pojavi potreba po novih inovativnih in 

generičnih proizvodih in storitvah, kar bi po eni strani vplivalo na oblikovanje novega 

povpraševanja in hkrati ustvarilo večje možnosti prodaje po novih prodajnih kanalih 

tako na domačem kot na tujih trgih.  

Med dejavniki, ki v največji meri izkazujejo vpliv na odločitev o ustanovitvi 

novega malega podjetja, se na prvem mestu pojavlja dejavnik možnost boljšega 

zaslužka, sledi pa mu dejavnik reševanje socialno-ekonomskega položaja podjetja. Ker 

vemo, da mala podjetja, ki nastanejo iz razloga reševanja ekonomsko-socialnega statusa 

posameznika, ne izkazujejo stopnje rasti in ugodnih rezultatov poslovanja, bi bilo v 

večji meri treba upoštevati dejavnik možnost večjega zaslužka, ki izkazuje najmočnejši 

vpliv na odločitev o ustanovitvi malega podjetja. V tem smislu bi bilo treba omogočiti 

jasno preglednost možnih donosov in ostanka prihodkov, ki bil bili na ravni, ki bi 



Ugotovitve in omejitve ter implikacije  

151 

potencialne podjetnike spodbujala k ustanovitvi novega podjetja in bi spodbujala tudi 

rast obstoječih podjetij. Trenutna davčna zakonodaja z višino davkov, prispevkov in 

drugih obremenitev podjetnikov namreč ne stimulira v smislu ustanavljanja novih 

podjetij temveč prej k delovanju v sivi ekonomiji.  

Med dejavniki, ki predstavljajo oviro za odločitev o ustanovitvi novega malega 

podjetja v panogi lesarstva izkazujejo pomemben vpliv dejavniki pomanjkanje 

ustanovnega kapitala in konkurenca sive ekonomije. V smislu povečevanja dinamike 

nastajanja novih malih podjetij, ki bi s svojo konkurenco obstoječa podjetja spodbujala 

k inovativnosti in višji stopnji produktivnosti, bi bilo treba omogočiti lažjo dostopnost 

potrebnih finančnih virov za ustanovitev novega podjetja, zagon proizvodnje in 

potreben marketing. Potencialni podjetniki pogosto nimajo možnosti zagotovitve 

potrebnih jamstev, ki jih zahtevajo finančne inštitucije, zaradi česar ne morejo pridobiti 

za začetek poslovanja potrebnih sredstev. Nekatere od možnih rešitev so državna 

jamstva za perspektivne projekte, kar pa bi moralo biti povezano z manjšim obsegom in 

predvsem manj zahtevno potrebno dokumentacijo, saj ta marsikaterega podjetnika 

odvrne od namere. Hkrati s tem bi morali biti stroški financiranja v sprejemljivih mejah, 

ki bi jih bila takšna mala podjetja, ki so na začetku poti še posebno občutljiva, sposobna 

pokriti s svojimi donosi. Trenutna situacija je žal ravno obratna, saj je pridobivanje 

finančnih sredstev po legalnih poteh praktično nemogoče, ker so slovenske finančne 

inštitucije v preteklosti financirale predvsem velika podjetja, ki imajo težave z 

vračanjem dolgov. Pojavlja se situacija, ko ravno mala podjetja z visokimi obrestnimi 

merami, ki presegajo pričakovane donose, nadomeščajo stroške financiranja velikih, 

pogosto neuspešnih podjetij. V takem primeru ne moremo pričakovati, da bo delovno 

intenzivna panoga, kot je lesarstvo, lahko sledila tehnološkemu napredku in 

inovativnosti, kar bo v prihodnosti vplivalo na še slabše gospodarske kazalce panoge.  

Največji vpliv povečane pozitivne dinamike nastajanja novih malih podjetij v 

panogi se izkazuje na uspešnost rastočih preživelih podjetij. Povečana dinamika malih 

podjetij v panogi spodbuja obstoječa podjetja k inovativnosti in višji produktivnosti, kar 

ugodno vpliva na rast in finančne kazalce preživelih podjetij v panogi. Omogočanje 

lažjega in hitrejšega vstopa novih malih podjetij v panogo spodbuja konkurenco, kar 

prisili obstoječa podjetja k višji inovacijski naravnanosti ter s tem ustvarja potrebo po 

vlaganjih v visoko tehnološko opremo, kar za seboj potegne potrebo po finančnih 

sredstvih, potrebnih za investicije. V skladu z v prejšnjem poglavju predlaganimi 

rešitvami je takim podjetjem treba zagotoviti ustrezno dostopnost do finančnih sredstev 

po sprejemljivi obrestni meri. Ravno na to pa bi lahko vplivala država s svojo 

zakonodajo, ki bi omejevala posojila velikim manj uspešnim podjetjem zgolj z 

namenom ohranjanja delovnih mest, ki so večinoma vezana na proizvode z nizko 

dodano vrednostjo, kar negativno vpliva na razvoj panoge.  
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Tako stopnja dodane vrednosti na zaposlenega kot stopnja donosnosti kapitala na 

podlagi opravljene raziskave izkazujeta zelo visok vpliv na vlaganja v novo tehnološko 

opremo kot na investicijska vlaganja na splošno. V skladu s predhodnimi izhodišči 

lahko potrdimo, da ravno pozitivna dinamika nastajanja novih malih podjetij s svojo 

konkurenco vpliva na večjo inovacijsko naravnanost in na povečevanje stopnje 

produktivnosti uspešnih rastočih preživelih podjetij, ki so prisiljena v oblikovanje novih 

proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo, kar posledično dviguje tudi stopnjo 

dodane vrednosti na zaposlenega. S tem pa ravno ta podjetja izboljšujejo gospodarske 

kazalce panoge, kar omogoča približevanje dodani vrednosti na zaposlenega, ki jo v 

povprečju dosegajo podjetja v predelovalnih dejavnostih, in hkrati približevanje k 

dodani vrednosti, ki jo v povprečju dosega celotno gospodarstvo. Možne rešitve so 

pridobivanje ugodnejših finančnih sredstev za ta podjetja, kar bi jim omogočilo še 

hitrejši razvoj in v večji meri vstop na tuje trge. Naslednja rešitev bi bila v zmanjševanju 

izvoza lesne surovine in polizdelkov z nizko dodano vrednostjo, na kar izkazujejo vpliv 

predvsem ekonomsko uspešna preživela podjetja, ki s svojo ponudbo izkazujejo potrebo 

po rasti.  

Tako vpliv zmanjševanja števila kot velikostne strukture velikih podjetij v panogi 

lesarstva izkazuje pomemben vpliv na delež sive ekonomije v panogi. Glede na dejstvo, 

da vpliv dinamike velikih podjetij v panogi lesarstva le v manjši meri vpliva na 

dinamiko vstopov novih malih podjetij, pomembno pa vpliva na delež sive ekonomije, 

lahko sklepamo, da velik del ljudi, ki so izgubili delo v velikih sistemih, raje deluje v 

sivi ekonomiji kot da bi ustanovili podjetje. Razlogi zato so predvsem v višini davčnih 

obremenitev in administrativnih ovir. V skladu s teoretičnim izhodiščem, da je treba 

sivo ekonomijo zmanjševati na ta način, da regulatorni sistem, ki dela formalni sektor 

nezanimiv, uredi na ta način, da ga ne bo omejeval (Loayza 199), bi bilo treba davčne 

obremenitve tako prilagoditi, da možnih podjetnikov ne bi odvračala od namere za 

delovanje v formalnem sektorju gospodarstva. Hkrati bi morala biti višina davčnih 

obremenitev usklajena z državami Evropske skupnosti, seveda ob upoštevanju bruto 

družbenega proizvoda, ustvarjenega v Sloveniji. Po drugi strani je treba zmanjšati 

administrativne ovire, ki pogosto še vedno omejujejo vstop v panogo. Upoštevati je 

treba tudi dejstvo, da potencialni podjetniki v skladu z raziskavo obvladujejo ustrezna 

strokovna znanja, pesti pa jih pomanjkanje poslovnih znanj, kar predstavlja oviro za 

ustanovitev novega malega podjetja. Kot rešitev bi bilo primerno omogočiti krajša 

neformalna usposabljanja (morda v okviru obrtne ali gospodarske zbornice), ki bi takim 

ljudem omogočala pridobitev praktičnih poslovnih znanj, ki bi dopolnila njihovo 

strokovno znanje. Pri tem bi bilo ključno, da bi tovrstna usposabljanja vodili 

strokovnjaki, ki to področje obvladujejo tako s teoretičnega kot s praktičnega vidika, kar 

bi vneslo večjo mero zaupanja v kredibilnost posredovanih znanj.  
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Cena dela v strukturi dodane vrednosti na zaposlenega pomembno vpliva na delež 

sive ekonomije v panogi, saj panoga z v povprečju nizko dodano vrednostjo težko 

konkurira ceni dela, doseženi v drugih panogah, kar vpliva na odliv usposobljenih 

kadrov iz panoge ali pa se ti odločajo za delovanje v sivi ekonomiji, kar povečuje delež 

dejavnosti v neformalnem sektorju gospodarstva. S spodbujanjem pozitivne dinamike 

malih podjetij v panogi lesarstva in z zagotavljanjem lažjega dostopa do potrebnih 

finančnih sredstev bi spodbudili naravnanost k izdelkom in storitvam z višjo dodano 

vrednostjo, kar bi po eni strani omogočilo višjo dodano vrednost v panogi in s tem 

povezano višjo dodano vrednost na zaposlenega, po drugi strani pa bi pozitivno vplivalo 

na plače in na s tem povezano zadržanje najboljših kadrov znotraj panoge in formalnega 

sektorja. To pa bi ugodno vplivalo na razvoj in ekspanzijo panoge v prihodnosti.  

Najmočnejši vpliv na dinamiko deleža sive ekonomije v panogi lesarstva izkazujejo 

dejavniki višina davkov in prispevkov, možnost za boljši zaslužek in davčni predpisi. 

Vsi našteti dejavniki v skladu z vplivom na delež sive ekonomije v panogi vplivajo tudi 

na dinamiko malih podjetij v panogi. Potencialni podjetniki se v skladu s pričakovanjem 

boljšega zaslužka zaradi višine davkov in predpisov ter restriktivnih davčnih predpisov 

v formalnem sektorju raje odločajo za delovanje v neformalnem sektorju gospodarstva, 

ki jim omogoča doseganje boljših zaslužkov. Aplikacije na percepcijo respondentov so 

ureditev deleža davkov in prispevkov na raven, ki bo vzdržna in primerljiva z 

obremenitvami ostalih držav članic Evropske skupnosti ob upoštevanju relativno nizke 

stopnje dodane vrednosti panoge in gospodarstva. Seveda je pa treba upoštevati tudi 

dejstvo, da trenutna situacija visokih plač in nagrad v javnem sektorju ne spodbuja 

možnih podjetnikov k ustanovitvi novega podjetja, saj jim davčne obremenitve 

zmanjšujejo dohodek in s tem povezano vrednost njihovega dela z namenom 

zadovoljevanja vse večjih apetitov javnega sektorja, kar nedvomno vpliva na 

povečevanje deleža dejavnosti, ki se izvajajo v neformalnem sektorju gospodarstva. 

Ocenjeni delež sive ekonomije v panogi lesarstva z 22 % izkazuje povprečno 

vrednost deleža sive ekonomije v celotnem gospodarstvu ter rahlo rast. Za zmanjšanje 

deleža sive ekonomije je treba, kot že omenjeno, uvesti vzdržno raven davčnih 

obremenitev in državne ureditve, ki je trenutno naravnana zgolj v smislu nadzora nad 

pobranimi dajatvami, manj pa v smislu spodbujanja in podpore tako novim kot 

obstoječim podjetjem. Poleg tega bi oblikovanje ustrezne državne ureditve omogočalo 

ustrezen nadzor nad deležem sive ekonomije. Trenutno ta deluje zgolj v smislu vedno 

novega dodatnega davčnega obremenjevanja formalnega sektorja, kar nedvomno 

negativno vpliva na pozitivno dinamiko predvsem malih podjetij. Država bi morala 

poskrbeti za pozitivne zglede z gospodarnim ravnanjem, varčevanjem in ukrepi 

zmanjšanja administrativnega aparata, kar bi bil poučen vzor tako podjetnikom kot 

podjetjem, hkrati pa bi to imelo pozitiven vpliv tako na dinamiko nastajanja novih 
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podjetij kot na zmanjševanje deleža sive ekonomije tako v panogi kot celotnem 

gospodarstvu. 

9.5 Omejitve in možnosti za nadaljnje raziskovanje 

9.5.1 Predpostavke in omejitve 

Pri obravnavi teme raziskave ni bilo mogoče zajeti vseh dejavnikov, ki 

opredeljujejo vpliv dinamike velikih podjetij na dinamiko malih podjetij in sivo 

ekonomijo v panogi lesarstva v Sloveniji, zato so uporabljene predpostavke, ki 

omogočajo poenostavitev obravnave.  

Vzorec raziskave je temeljil na 700 podjetjih, vključenih v raziskavo na podlagi 

enostavnega naključnega vzorčenja. Vrnjenih je bilo 168 vprašalnikov, pri čemer je 

povprečno število zaposlenih v podjetjih, ki so odgovorila na anketni vprašalnik, 

znašalo 6,43 ljudi, kar je več od povprečnega števila zaposlenih v posameznem podjetju 

v panogi lesarstva v Sloveniji. Kljub dejstvu, da je povprečna velikost podjetij, ki so 

odgovorila na anketni vprašalnik, večja od povprečja v panogi, predpostavljamo, da 

rezultati raziskave odražajo dejansko stanje v panogi, katerega rezultati se ne bi 

bistveno razlikovali tudi v primeru zajetja podjetij s povprečnim številom zaposlenih.  

Povprečna stopnja izobrazbe respondentov je srednja strokovna do višja izobrazba, 

pri čemer lahko predvidevamo, da je ta višja od dejanskega stanja v panogi lesarstva. 

Zaradi navedenega lahko sklepamo, da je možnost pridobitve odgovorov pri 

respondentih z višjo stopnjo izobrazbe večja in nižja pri respondentih z nižjo stopnjo 

izobrazbe. Kljub višji povprečni stopnji izobrazbe respondentov predpostavimo, da 

odgovori na zastavljena vprašanja odražajo dejansko stanje v panogi.  

Ocena deleža sive ekonomije temelji na oceni respondentov in ne zajema ostalih 

metod merjenja deleža sive ekonomije, zato rezultati zgolj odražajo subjektivno mnenje 

v raziskavi udeleženih posameznikov. Kljub temu dejstvu in ob primerjavi rezultatov 

deleža sive ekonomije v predelovalnem sektorju gospodarstva (Nastav 2009) 

predpostavimo, da ocenjeni delež sive ekonomije v panogi lesarstva odraža dejansko 

stanje sive ekonomije v panogi. 

V raziskavi so zaradi obsega raziskave uporabljeni samo nekateri najpogostejši 

dejavniki, ki izkazujejo vpliv na dinamiko podjetij in delež sive ekonomije v panogi, 

medtem ko na rezultate nedvomno vplivajo tudi drugi, manj pomembni dejavniki. 

Predpostavimo, da uporabljeni dejavniki in spremenljivke v celoti odražajo dejansko 

stanje dinamike malih podjetij in deleža sive ekonomije v panogi lesarstva v Sloveniji.  

Raziskava je bila opravljena v času začetka svetovne finančne krize, kar je imelo za 

posledico upočasnitev gospodarske rasti in s tem povezana pričakovanja in poslovne 

rezultate. To dejstvo lahko predvsem vpliva na povečevanje deleža sive ekonomije v 
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panogi, kar so tudi izsledki raziskave in niso nujno enaki, glede na opravljene prejšnje 

raziskave deleža sive ekonomije.  

Raziskava je bila opravljena na vzorcu podjetij, ki delujejo v panogi lesarstva v 

Sloveniji, zato je ne moremo posplošiti na vsa podjetja, vključena v predelovalni sektor 

gospodarstva, še manj pa na celotno gospodarstvo. Rezultati raziskave lahko služijo 

zgolj za primerljivost podobnih raziskav, opravljenih v preteklosti za predelovalni 

sektor gospodarstva, in primerjavo z rezultati raziskav, opravljenih v razvitih tujih 

gospodarstvih in gospodarstvih v razvoju.  

Omejitev predstavlja dejstvo, da ni bilo mogoče pridobiti podatkov predvsem od 

samostojnih podjetnikov posameznikov z zelo majhnim številom zaposlenih, bodisi 

zaradi nezainteresiranosti bodisi zaradi nerazumevanja zahtevanih podatkov, kljub temu 

pa predpostavimo, da so rezultati opravljene raziskave odraz dejanskega stanja in jih 

lahko posplošimo na celotno panogo lesarstva v Sloveniji.  

9.5.2 Možnosti za nadaljnje raziskovanje 

Opravljena raziskava pojasnjuje vpliv zmanjševanja števila in velikostne strukture 

velikih podjetij v panogi lesarstva na dinamiko malih podjetij in delež sive ekonomije v 

panogi. V skladu z raziskovalnim problemom bi bilo v prihodnosti smiselno raziskavo 

nadgraditi z ugotavljanjem vpliva dinamike velikih podjetij na dinamiko malih podjetij 

v celotnem sektorju predelovalnih dejavnosti v Sloveniji. Nadalje bi bilo smiselno 

raziskati, kako in v kolikšni meri bi predlagane rešitve problemov, navedene v 

raziskavi, vplivale na delež sive ekonomije v panogi in morda v celotnem sektorju 

predelovalnih dejavnosti v Sloveniji.  

Možnosti za nadaljnje raziskovanje so še ugotavljanje vpliva dinamike malih 

podjetij v panogi lesarstva na delež sive ekonomije v povezavi z dinamiko gospodarskih 

ciklov in proučevanje vpliva dinamike malih podjetij na ekonomsko uspešnost rastočih 

preživelih podjetij, kar je v raziskavi sicer že zajeto, toda le v omejenem obsegu. 
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10 SKLEP 

Raziskovalni problem v nalogi temelji na ugotavljanju vpliva zmanjševanja števila 

in velikostne strukture velikih podjetij v panogi lesarstva na dinamiko nastajanja in 

umiranja malih podjetij in dinamiko deleža sive ekonomije v panogi lesarstva. Pregled 

najpomembnejših ugotovitev raziskave pokaže, da dinamika zmanjševanja števila in 

velikostne strukture velikih podjetij v panogi lesarstva izkazuje zmeren do nepomemben 

vpliv na dinamiko malih podjetij v panogi. Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na 

odločitev za ustanovitev novega podjetja, so možnost boljšega zaslužka in reševanje 

ekonomsko-socialnega statusa posameznika. Najpomembnejši dejavniki, ki 

predstavljajo oviro odločitvi za ustanovitev novega podjetja, pa so pomanjkanje 

ustanovnega kapitala in konkurenca sive ekonomije.  

Večji pomemben vpliv izkazuje zmanjševanje števila in velikostne strukture velikih 

podjetij v panogi lesarstva na povečevanje deleža sive ekonomije v panogi. 

Najpomembnejši dejavniki odločitve za delovanje v sivi ekonomiji na podlagi 

opravljene raziskave so višina davkov in prispevkov, možnost za boljši zaslužek in 

davčni predpisi, ki vsi skupaj vplivajo na povečevanje deleža sive ekonomije v panogi. 

Ocenjeni delež sive ekonomije v panogi lesarstva znaša 21,7 %, kar je dober odstotek 

več kot znaša povprečje v slovenskem gospodarstvu (Nastav 2009).  

Analiza določenih skupnih dejavnikov (faktorjev) dinamike malih podjetij v panogi 

lesarstva je pokazala vpliv dejavnikov, ki smo jih poimenovali kot vlogo dejavnikov 

ekonomskega značaja in vlogo spreminjanja števila in velikostne strukture velikih 

podjetij v panogi lesarstva. Analiza določenih skupnih dejavnikov, ki vplivajo na deleža 

sive ekonomije v panogi lesarstva, je pokazala vpliv dejavnikov, ki smo jih poimenovali 

kot vlogo splošnih dejavnikov okolja podjetja na delež sive ekonomije in vlogo države 

na delež sive ekonomije v panogi lesarstva. 

Kot temeljne rešitve v smislu zmanjševanja deleža sive ekonomije in pospeševanja 

dinamike nastajanja malih podjetij v panogi lesarstva lahko navedemo predvsem 

ureditev regulatornega sistema, ki dela formalni sektor nezanimiv, na način, ki ga ne bo 

omejeval, možnosti pridobivanja potrebnega finančnega kapitala ob sprejemljivih 

jamstvih in stroških financiranja, zagotavljanje oblik krajšega neformalnega 

izobraževanja, ki bi omogočalo pridobitev temeljnih poslovnih znanj, potrebnih za 

zagon in vodenje novih malih podjetij. Država s pozitivnimi zgledi in gospodarnim 

ravnanjem poskrbi za zglede, ki bodo spodbujali podjetništvo in prispevali k odločitvi 

za ustanovitev podjetja. 

Raziskava je v nasprotju s postavljenimi hipotezami, da zmanjševanje števila in 

velikostne strukture velikih podjetij v panogi lesarstva v večji meri vpliva na dinamiko 

vstopov novih malih podjetij, pokazala dokaj majhen do nepomemben vpliv 

zmanjševanja števila in velikostne strukture velikih podjetij v panogi lesarstva na 
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dinamiko malih podjetij v panogi. V nasprotju s to ugotovitvijo pa raziskava pokaže 

pomemben vpliv zmanjševanja števila in velikostne strukture velikih podjetij na 

povečevanje deleža sive ekonomije v panogi. 

Pri interpretaciji rezultatov raziskave je treba upoštevati dejstvo, da je bila 

raziskava opravljena na vzorcu malih podjetij v panogi lesarstva, kar omejuje 

posploševanje sklepov na celotno populacijo malih podjetij, ki delujejo v slovenskem 

gospodarstvu. Kljub omejitvam menimo, da imajo rezultati raziskave širšo uporabno 

vrednost, ki ne bi pokazala opaznejših odstopanj v primeru posplošitve rezultatov na 

populacijo malih podjetij, ki delujejo znotraj predelovalnega sektorja.  
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SPREMNI DOPIS K ANKETNEMU VPRAŠALNIKU 

 

Zadeva: Raziskava za potrebe doktorskega študija 

Spoštovani! 

Tako kot Vi sem že dolga leta podjetnik in lastnik malega podjetja, ki deluje na področju 

dejavnosti lesarstva. Poleg dolgoletne podjetniške dejavnosti pa zaključujem tudi doktorski 

študij na fakulteti za management, Univerze na Primorskem.  

Za potrebe doktorske naloge z naslovom »Vpliv dinamike velikih podjetij na dinamiko 

malih podjetij in sivo ekonomijo v panogi lesarstva« bi med drugim želel opraviti tudi 

raziskavo med naključno izbranimi podjetji, ki delujejo v panogi lesarstva v Sloveniji.  

Namen raziskave je ugotoviti kako dinamika spreminjanja števila in velikostne strukture 

velikih podjetij vpliva na dinamiko nastajanja in umiranja malih podjetij ter delež sive 

ekonomije v panogi lesarstva v Sloveniji. 

Spremnemu dopisu je priložen vprašalnik katerega izpolnjevanje Vam bo vzelo 

predvidoma 10 – 15 minut vašega dragocenega časa.  Vprašalnik Vam je bil poslan po pošti v 

kateri je priloženo tudi povratno pismo z naslovom in plačano poštnino, kamor Vas prosim 

vstavite izpolnjen vprašalnik.  

Zelo mi boste pomagali, če boste izpolnjeni vprašalnik vrnili do 21. 11. 2008!  

Za namene raziskave ste bili naključno izbrani v vzorec 700 anketiranih podjetij od 

skupno 3.324 mikro in malih podjetij ter 18 velikih podjetij, ki delujejo v panogi lesarstva v 

Sloveniji. 

V nadaljevanju tega spremnega besedila, se nahajajo vprašanja in trditve zaprtega tipa. 

Na vprašanja odgovorite tako, da obkrožite enega izmed možnih odgovorov, na trditve pa, da 

na lestvici s številkami 1 - 5 označite eno izmed možnosti.  

Želel bi poudariti, da je raziskava anonimna in namenjena zgolj za potrebe navedene 

raziskovalne naloge. V primeru, da se Vam posamezna vprašanja zdijo sporna ali se Vam zdi, 

da bi bila s tem lahko odkrita Vaša identiteta, ni potrebno odgovarjati. Za morebitna dodatna 

vprašanja sem Vam na voljo ne tel. št. 051 810 810 ali na elektronskem naslovu 

joze.kocjancic@hotmail.com. 

Za sodelovanje se Vam že vnaprej lepo zahvaljujem 

Lep pozdrav! Jože Kocjančič 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

1. Pravnoorganizacijska oblika podjetja: 

���� Samostojni 
podjetnik – s.p. ���� 

Družba z omejeno 
odgovornostjo – d.o.o. ���� 

Družba z neomejeno 
odgovornostjo – d.n.o. ���� 

Delniška 
družba – d.d. 

 
Drugo – navedite: …………………… 

2. V katero skupino po velikosti spada podjetje: 

���� 
Mikro podjetje 

1 – 9 zaposlenih ���� 
Malo podjetje 

10  - 49 zaposlenih ���� 
Srednje veliko podjetje 

50 – 249 zaposlenih ���� 
Veliko podjetje 

250 in več 
 

Število zaposlenih v podjetju: ……….. 

3. Starost podjetja: 

…………. let 

4. V kateri slovenski statistični regiji se nahaja podjetje: 

���� Pomurska ���� Savinjska ���� Jugovzhodna Slovenija ���� Notranjsko-kraška 

���� Podravska ���� Zasavska ���� Osrednjeslovenska ���� Goriška 

���� Koroška ���� Spodnjeposavska ���� Gorenjska ���� Obalno-kraška 

5. V katerem sektorju, po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) se nahaja pretežni del 
dejavnosti podjetja: 

���� Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva (DD20) 

���� Proizvodnja pohištva (DN36.1) 

���� V obeh sektorjih enako (DD20 in DN36.1) 

6. Poslovna usmerjenost podjetja (ustrezno obkrožite): 

a) ob ustanovitvi (skupaj 100 %) 

Storitvena 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

Proizvodna 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

b) danes (skupaj 100 %) 

Storitvena 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

Proizvodna 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

7. Kakšna je tržna orientacija podjetja (skupaj 100 %): 

Domači trg  10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

Tuji trgi  10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

8. V kateri fazi življenjskega cikla se nahaja podjetje? 

���� Faza razvoja ���� Faza rasti ���� Faza zrelosti ���� Faza stagnacije ���� Faza upadanja 

9. Kako zmanjševanje števila velikih podjetij v panogi lesarstva vpliva na: 
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1 = sploh ne vpliva; 2 = ne  vpliva; 3 = neodločen; 4 = vpliva; 5 = zelo vpliva 

a) dinamiko vstopov novih malih podjetij  

sploh ne vpliva 1 2 3 4 5 zelo vpliva 

b) dinamiko izstopov malih podjetij v panogi 

sploh ne vpliva 1 2 3 4 5 zelo vpliva 

10. Kako zmanjševanje povprečne velikosti velikih podjetij (zmanjševanje števila zaposlenih v 
velikih podjetjih) vpliva na: 

1 = sploh ne vpliva; 2 = ne  vpliva; 3 = neodločen; 4 = vpliva; 5 = zelo vpliva 

a) dinamiko vstopov novih malih podjetij  

sploh ne vpliva 1 2 3 4 5 zelo vpliva 

b) dinamiko izstopov malih podjetij v panogi 

sploh ne vpliva 1 2 3 4 5 zelo vpliva 

11. Novo povpraševanje, ki nastane ob umiku velikih podjetij s trga, vpliva na nastanek večjega 
števila novih malih podjetij, ki nadomeščajo ponudbo: 

1 = sploh ne vpliva; 2 = ne  vpliva; 3 = neodločen; 4 = vpliva; 5 = zelo vpliva 

sploh ne vpliva 1 2 3 4 5 zelo vpliva 

12. Večje število nastalih novih malih podjetij v večji meri vpliva na: 

1 = sploh ne vpliva; 2 = ne  vpliva; 3 = neodločen; 4 = vpliva; 5 = zelo vpliva 

 Sploh ne 

vpliva 
Ne vpliva Neodločen Vpliva Zelo vpliva 

Večjo količino ponudbe obstoječih 
proizvodov  

1 2 3 4 5 

Ponudbo izpopolnjenih obstoječih 
proizvodov 

1 2 3 4 5 

Uvedbo novih proizvodov ob uporabi 
obstoječih prodajnih kanalov   

1 2 3 4 5 

Uvedbo novih proizvodov po novih 
prodajnih kanalih na obstoječ trg 

1 2 3 4 5 

13. Razlogi za nastanek večjega števila novih malih podjetij so predvsem: 

 Zelo 

nepomembno 
Nepomembno Neodločen Pomembno 

Zelo 

pomembno 

Reševanje ekonomsko-socialnega 
statusa zaposlenih, ki bi se sicer 
soočili z brezposelnostjo 

1 2 3 4 5 

Podjetniški izziv 1 2 3 4 5 

Možnost boljšega zaslužka 1 2 3 4 5 

14. Če ste ustanovitelj malega podjetja naštejte razloge, ki so vam najbolj oteževale odločitev o 
ustanovitvi podjetja: 

 Zelo 

nepomembno 
Nepomembno Neodločen Pomembno 

Zelo 

pomembno 

Pomanjkanje poslovnih znanj 1 2 3 4 5 

Pomanjkanje strokovnih znanj 1 2 3 4 5 

Pomanjkanje ustanovnega 
kapitala 

1 2 3 4 5 

Obstoječa konkurenca v panogi 1 2 3 4 5 
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Konkurenca sive ekonomije 1 2 3 4 5 

Tuja uvozna konkurenca 1 2 3 4 5 

15. Povečano število novih malih podjetij vodi do povečane konkurence v panogi kar negativno 
vpliva na: 

 Sploh ne 

vpliva 
Ne vpliva Neodločen Vpliva Zelo vpliva 

Stopnjo dodane vrednosti (DV) 1 2 3 4 5 

Stopnjo zaposlenosti 1 2 3 4 5 

Dodano vrednost na zaposlenega 
DV/Z 

1 2 3 4 5 

16. Večje število novih malih podjetij vodi do povečane konkurence v panogi kar negativno 
vpliva na stopnjo donosnosti kapitala: 

1 = sploh ne vpliva; 2 = ne  vpliva; 3 = neodločen; 4 = vpliva; 5 = zelo vpliva 

sploh ne vpliva 1 2 3 4 5 zelo vpliva 

17. Večje število novonastalih malih podjetij vodi do povečane konkurence v panogi in s tem 
pozitivno vpliva na ekonomsko uspešnost rastočih preživelih podjetij: 

1 = sploh ne vpliva; 2 = ne  vpliva; 3 = neodločen; 4 = vpliva; 5 = zelo vpliva 

sploh ne vpliva 1 2 3 4 5 zelo vpliva 

18. V kolikšni meri po vašem mnenju stopnja dodane vrednosti na zaposlenega (DV/Z) v panogi 
vpliva na vlaganja v novo tehnološko opremo: 

1 = sploh ne vpliva; 2 = ne  vpliva; 3 = neodločen; 4 = vpliva; 5 = zelo vpliva 

sploh ne vpliva 1 2 3 4 5 zelo vpliva 

19. V kolikšni meri po vašem mnenju stopnja donosnosti kapitala v panogi vpliva na 
investicijska vlaganja nazaj v panogo: 

1 = sploh ne vpliva; 2 = ne  vpliva; 3 = neodločen; 4 = vpliva; 5 = zelo vpliva 

sploh ne vpliva 1 2 3 4 5 zelo vpliva 

20. Zmanjševanje števila velikih podjetij v panogi vodi do večjega števila ljudi, ki delujejo v sivi 
ekonomiji: 

1 = zelo nepomembno; 2 = nepomembno; 3 = neodločen; 4 = pomembno; 5 = zelo pomembno 

zelo nepomembno 1 2 3 4 5 zelo pomembno 

21. Zmanjševanje velikostne strukture velikih podjetij (manj zaposlenih v velikih podjetjih) v 
panogi, vodi do večjega števila ljudi, ki delujejo v sivi ekonomiji: 

1 = zelo nepomembno; 2 = nepomembno; 3 = neodločen; 4 = pomembno; 5 = zelo pomembno 

zelo nepomembno 1 2 3 4 5 zelo pomembno 

22. Razlogi za delovanje v sivi ekonomiji: 

 Zelo 

nepomembno 
Nepomembno Neodločen Pomembno 

Zelo 

pomembno 

Nizka dodana vrednost na 
zaposlenega v panogi ( le 63 % 
povp. DV/Z v gospodarstvu) 

1 2 3 4 5 

Nizka donosnost kapitala 1 2 3 4 5 

Pomanjkanje kapitala potrebnega 1 2 3 4 5 
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za ustanovitev podjetja 

Stopnja konkurence v panogi 1 2 3 4 5 

Višina davkov in prispevkov 1 2 3 4 5 

Poostreni davčni predpisi 1 2 3 4 5 

Možnost za večji zaslužek 1 2 3 4 5 

Nizka moralnost ljudi 1 2 3 4 5 

Pomanjkanje ustreznih delovnih 
mest 

1 2 3 4 5 

23. Višja cena dela v strukturi dodane vrednosti na zaposlenega v primerjavi z ostalim 
gospodarstvom vodi do večjega deleža sive ekonomije: 

1 = zelo nepomembno; 2 = nepomembno; 3 = neodločen; 4 = pomembno; 5 = zelo pomembno 

zelo nepomembno 1 2 3 4 5 zelo pomembno 

24. Višja cena dela v strukturi dodane vrednosti na zaposlenega v vodi do večjega števila 
izstopov in tako do manjšega števila malih podjetij v panogi: 

1 = zelo nepomembno; 2 = nepomembno; 3 = neodločen; 4 = pomembno; 5 = zelo pomembno 

zelo nepomembno 1 2 3 4 5 zelo pomembno 

25. Ali siva ekonomija s svojo ponudbo proizvodov in storitev  zmanjšuje konkurenčnost 
podjetij, ki delujejo v formalnem sektorju: 

1 = zelo nepomembno; 2 = nepomembno; 3 = neodločen; 4 = pomembno; 5 = zelo pomembno 

zelo nepomembno 1 2 3 4 5 zelo pomembno 

26. Po vašem mnenju se delež sive ekonomije v panogi lesarstva (izberite eno od možnosti): 

 Zelo 

nepomembno 
Nepomembno Neodločen Pomembno 

Zelo 

pomembno 

Zmanjšuje 1 2 3 4 5 

Ostaja približno na isti ravni      

 Povečuje 1 2 3 4 5 

 

27. Kolikšen delež ( %) dejavnosti v panogi lesarstva se po vašem mnenju izvaja v sivi 
ekonomiji: 

3 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 % 22 % 24 % 26 % 28 % 30 % 

����     Več kot 30 % - navedite:………………. 

28. Vaši podatki: 

Spol: ���� ženski ���� moški 

Izobrazba: ���� Osn. šola ���� Sr. poklicna ���� Sr. strokovna ���� Višja ���� Visoka + 

Starost: ………………… 

Položaj v podjetju: ………………… 
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OPIS SPREMENLJIVK 

Vpr. Oznaka spremenljivke Opis spremenljivke 
1. PRO_P Pravnoorganizacijska oblika podjetja 
2a. L_P Velikost podjetja 
2b. ST_ZAP Število zaposlenih v podjetju 
3. ST_P Starost podjetja 
4. SI_REG Statistična regija v kateri se nahaja podjetje 
5. SEK_SKD Sektor po SKD v katerem se nahaja pretežni del dejavnosti podjetja 
6a. PU_US Delež storitvene poslovne usmerjenosti podjetja ob ustanovitvi 
6b. PU_UP Delež proizvodne poslovne usmerjenosti podjetja ob ustanovitvi 
6c. PU_DS Delež storitvene poslovne usmerjenosti podjetja danes 
6d. PU_DP Delež proizvodne poslovne usmerjenosti podjetja danes 
7a. TRO_DT Tržna orientacija podjetja – domači trg 
7b. TRO_TT Tržna orientacija podjetja – tuji trgi 
8. ZIV_CIK Življenjski cikel podjetja 

9a. NVP_VMP 
Stopnja vpliva zmanjševanja števila VP kot dejavnika, ki vpliva na dinamiko 
vstopov MP 

9b. NVP_IMP 
Stopnja vpliva zmanjševanja števila VP kot dejavnika, ki vpliva na dinamiko 
izstopov MP 

10a. LVP_VMP 
Stopnja vpliva zmanjševanja povprečne velikosti VP kot dejavnika, ki vpliva na 
dinamiko vstopov MP 

10b. LVP_IMP 
Stopnja vpliva zmanjševanja povprečne velikosti VP kot dejavnika, ki vpliva na 
dinamiko izstopov MP 

11. D_VMP 
Stopnja vpliva dodatnega povpraševanja, ki nastane ob umiku VP s trga, na 
dinamiko vstopov MP 

12a. VMP_SOP 
Stopnja vpliva večjega števila MP na večjo količino punudbe obstoječih 
proizvodov 

12b. VMP_SIP 
Stopnja vpliva večjega števila MP na ponudbo izpopolnjenih obstoječih 
proizvodov 

12c. VMP_NPOK 
Stopnja vpliva večjega števila MP na uvedbo novih proizvodov ob uporabi 
obstoječih prodajnih kanalov 

12d. VMP_NPNK 
Stopnja vpliva večjega števila MP na uvedbo novih proizvodov po novih 
prodajnih kanalih na obstoječ trg 

13a. EKS_UMP 
Stopnja vpliva reševanja ekonomsko-socialnega statusa posameznika, kot 
dejavnik odločitve za ustanovitev MP 

13b. PI_UMP Podjetniški izziv kot dejavnik odločitve za ustanovitev MP 

13c. PR_UMP 
Stopnja vpliva možnosti boljšega zaslužka kot dejavnik odločitve za ustanovitev 
MP 

14a. POS_UMP 
Vpliv dejavnika »pomanjkanje poslovnih znanj« na odločitev o ustanovitvi 
podjetja 

14b. STR_UMP 
Vpliv dejavnika »pomanjkanje strokovnih znanj« na odločitev o ustanovitvi 
podjetja 

14c. PUK_UMP 
Vpliv dejavnika »pomanjkanje ustanovnega kapitala« na odločitev o ustanovitvi 
podjetja 

14d. OK_UMP 
Vpliv dejavnika »obstoječe konkurence v panogi« na odločitev o ustanovitvi 
podjetja 

14e. KSE_UMP 
Vpliv dejavnika »konkurence sive ekonomije« na odločitev o ustanovitvi 
podjetja 

14f. TUK_UMP Vpliv dejavnika »tuje uvozne konkurence« na odločitev o ustanovitvi podjetja 
15a. VMP_DV Stopnja vpliva večjega števila MP na stopnjo dodane vrednosti (DV) 
15b. VMP_ZAP Stopnja vpliva večjega števila MP na stopnjo zaposlenosti 

15c. VMP_DVZ 
Stopnja vpliva večjega števila MP na stopnjo dodane vrednosti na zaposlenega 
(DV/Z) 

16. VMP_ROE 
Stopnja vpliva večjega števila MP na konkurenco in stopnjo donosnosti kapitala 
v panogi 

17. VMP_UPP 
Stopnja vpliva večjega števila MP na ekonomsko uspešnost rastočih preživelih 
podjetij 

18. DVZ_INV 
Stopnja vpliva dejavnika »dodane vrednosti na zaposlenega (DV/Z)« na 
vlaganja v novo tehnološko opremo v panogi 
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19. ROE_INV 
Stopnja vpliva dejavnika »donosnost kapitala« na investicijska vlaganja nazaj v 
panogo 

20. NVP_DSE 
Stopnja vpliva zmanjševanja števila VP na število ljudi, ki delujejo v sivi 
ekonomiji 

21. LVP_DSE 
Stopnja vpliva zmanjševanja velikostne strukture VP na število ljudi, ki delujejo 
v sivi ekonomiji 

22a. DVZ_SE 
Vpliv dejavnika »dodane vrednosti na zaposlenega (DV/Z)« na odločitev za 
delovanje v sivi ekonomiji 

22b. ROE_SE Vpliv dejavnika »donosnost kapitala« na odločitev za delovanje v sivi ekonomiji 

22c. UK_SE 
Vpliv dejavnika »pomanjkanje ustanovnega kapitala« na odločitev za delovanje 
v sivi ekonomiji 

22d. KON_SE 
Vpliv dejavnika »konkurenca v panogi« na odločitev za delovanje v sivi 
ekonomiji 

22e. T_SE 
Vpliv dejavnika »višina davkov in prispevkov« na odločitev za delovanje v sivi 
ekonomiji 

22f. DPR_SE Vpliv dejavnika »davčni predpisi« na odločitev za delovanje v sivi ekonomiji 
22g. ZAS_SE Vpliv dejavnika »možnosti zaslužka« na odločitev za delovanje v sivi ekonomiji 

22e. MOR_SE 
Vpliv dejavnika »nizka moralnost ljudi« na odločitev za delovanje v sivi 
ekonomiji 

22f. DEM_SE 
Vpliv dejavnika »razpoložljivost delovnega mesta« na odločitev za delovanje v 
sivi ekonomiji 

23. PL_SE 
Stopnja vpliva dejavnika »cene dela v strukturi DV/Z« na deležsive ekonomije v 
panogi  

24. PL_NMP Stopnja vpliva dejavnika »cene dela v strukturi DV/Z« na število MP v panogi 

25. SE_KONP 
Vpliv sive ekonomije na konkurenčnost podjetij, ki delujejo v formalnem 
sektorju 

26a. ZD_SE Stopnja zmanjševanja deleža sive ekonomije 
26b. SD_SE Stagnacija deleža sive ekonomije 
26c. PD_SE Stopnja povečevanja deleža sive ekonomije 
27. DEL_SE Ocena deleža dejavnosti, ki se izvaja v sivi ekonomiji 
28a. SP_AO Spol anketirane osebe 
28b. IZO_AO Stopnja izobrazbe anketirane osebe 
28c. ST_AO Starost anketirane osebe 
28d. POL_P Položaj anketirane osebe v podjetju 
   
St.  Oznaka spremenljivke Spremenljivke za namene regresijske analize 
1. ST_MP Število malih podjetij (Vir: Si-Stat) 
2. ST_VP Število velikih podjetij (Vir: Si-Stat) 
3.  ZAP_VP Število zaposlenih v velikih podjetjih (Vir: Si-Stat) 
4. VS_MP Dinamika nastajanja malih podjetij (Vir: Si-Stat) 
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KORELACIJSKA MATRIKA DEJAVNIKOV DINAMIKE MALIH PODJETIJ V 
PANOGI LESARSTVA 
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KORELACIJSKA MATRIKA DEJAVNIKOV DELEŽA SIVE EKONOMIJE V 

PANOGI LESARSTVA 

 
 


