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POVZETEK  
Magistrska naloga obravnava dejavnike ustanavljanja podjetja ter njihov vpliv na 
podjetnikovo željo po rasti in na zaznano uspešnost. V teoretičnem delu poudarja 
pomembnost malega podjetništva, obravnava podjetnika v podjetniškem procesu ter 
podaja pregled dosedanjih teoretičnih in praktičnih spoznanj na področju dejavnikov 
ustanavljanja podjetij. Ključne ugotovitve na podlagi kvantitativne analize dejavnikov 
ustanavljanja novih − mikro in malih − podjetij skoraj v celoti potrjujejo značilen vpliv 
tako nekaterih osebnostnih kot okoljskih dejavnikov na podjetnikovo željo po rasti in 
zaznano uspešnost, pri čemer močno prevladujejo osebnostni dejavniki. Vpliv okolja se 
je izkazal kot manj pomemben.  

Ključne besede: podjetništvo, podjetniki, lastnosti, podjetja, ustanavljanje, procesi, 
dejavniki, razlogi, okolje, rast, uspešnost 

 

SUMMARY  
The main purpose of Master thesis is to analyse the determinants of the new business 
start-up and their impact on the entrepreneurial desire of firm growth and perceived 
successfulness. The theoretical part pointed the importance of SME's, considering the 
role of interpreneur in the business process and providing an overview of theoretical and 
empirical findings in new business start-ups main determinants. Key finding based on 
quantitative research is that both personal and environmental factors have significant 
influence on the entrepreneur's desire for growth and perceived successfulness. Personal 
factors dominate, while environmental impact seems to be less important. 
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1 UVOD  

Podjetništvo je svetovni proces in fenomen zadnjih desetletij, kaže pa, da bo še 
pomembnejši dejavnik prihajajočega obdobja. Milijoni podjetniško usmerjenih 
posameznikov po vsem svetu igrajo izjemno pomembno vlogo v družbi, saj ustanavljajo 
podjetja, ki prispevajo k rasti narodnega gospodarstva, ustvarjajo nova delovna mesta, 
nam potrošnikom pa z novimi izdelki in storitvami, inovacijami, večjo kakovostjo ter 
nižanjem cen izboljšujejo kakovost življenja. 

Podjetniki poslu namenjajo svoj čas in prizadevanja ter prevzemajo finančna, 
psihična in družbena tveganja. Zato se poraja vprašanje, kaj motivira podjetnike, da v 
posel vlagajo toliko napora in časa ter se v negotovosti podajo na dolgo pot k uspehu? 
Čeprav so mnogi zainteresirani za ustanovitev novega podjetja in imajo celo primerno 
podlago in finančna sredstva, se le redki odločijo za ta korak. 

V domači in tuji literaturi obstajajo zelo različne delitve dejavnikov, ki spodbujajo 
ustanavljanje podjetij in različni modeli oz. študije teh vplivnih dejavnikov. Večina 
novejše literature zagovarja tako osebnostne kot okoljske dejavnike, v praksi pa večina 
raziskav temelji izključno na osebnostnih dejavnikih ustanavljanja podjetij. Slednji 
izhajajo iz vsakega posameznika in lahko vključujejo posameznikove osebnostne 
lastnosti (nagnjenost k tveganju, samozaupanje in samoučinkovitost, potrebo po 
dosežkih, željo po neodvisnosti ...), demografske dejavnike (starost, spol, izobrazbo ...) 
ter ustanovitvene razloge (nezadovoljstvo s prejšnjo zaposlitvijo, željo po večjem 
zaslužku, zagotovljeno delovno mesto, nadaljevanje družinske tradicije ...). 

Pri utemeljevanju razlogov, ki posameznika vodijo k ustanovitvi podjetja, tako 
nekateri razlagajo odločitev o podjetniški karieri na podlagi dejavnikov oz. dogodkov in 
situacij v življenju posameznika, ki slednjega v ustanovitev podjetja potisnejo ali skoraj 
prisilijo, ne glede na njegovo prvotno željo po podjetniškem udejstvovanju. Taki 
dejavniki so lahko osebno nezadovoljstvo s prejšnjo zaposlitvijo, izguba službe in zato 
potreba po finančnem minimumu ali enostavno spremembe v življenju posameznika. O 
podjetništvu zaradi nujnosti se govori, kadar gredo posamezniki v podjetništvo, ker 
nimajo nobene druge možnosti za preživetje. Tedaj podjetniki pogosto postanejo 
nejevoljni in pretreseni podjetniki ali lastniki manjših, neperspektivnih podjetij, ki 
zagotavljajo bolj lastno zaposlitev.  

Poleg zgoraj navedenih dejavnikov, ki podjetnika potisnejo v podjetništvo, 
predstavljajo pomemben razlog za ustanovitev podjetja tudi dejavniki, ki posameznike 
spodbujajo k podjetništvu. Ti vključujejo predvsem posameznikovo željo po 
neodvisnosti, ugledu v družbi, željo po uspehu, po osebni rasti, uresničitvi življenjskih 
ciljev, željo po dobičku idr. 

Proučevanje osebnostnih lastnosti posameznika kot dejavnika ustanavljanja podjetij 
izhaja iz domneve, da imajo podjetniki določene osebnostne značilnosti, ki jih  ločujejo 
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od ne-podjetnikov. Tako so bili dejavniki, kot so npr. potreba po dosežkih, želja po 
neodvisnosti, nagnjenost k tveganju, samozaupanje in samoučinkovitost idr., 
identificirani kot možne značilnosti v povezavi  s podjetniki in z ustanavljanjem 
podjetij. 

Okolje je naslednji pomemben dejavnik, ki vpliva na nastanek in razvoj 
podjetništva. Pod vplivom družbenega, kulturnega in političnega konteksta deluje splet 
dejavnikov, kot so finančna podpora, vladna politika in vladni programi, izobraževanje 
in usposabljanje, poslovna in strokovna infrastruktura, odprtost in konkurenčnost na 
notranjem trgu, dostop do fizične infrastrukture, kulturne in družbene norme ter še 
nekateri drugi dejavniki. 

Očitno je, da je kompleksnost podjetniškega procesa velika in ker je podjetništvo 
pomembno za gospodarski razvoj, mora ekonomska politika, ki ima razvojne cilje, 
razpolagati s potrebnimi podatki, da bi lahko sprejemala in izvajala ukrepe, ki 
pospešujejo podjetništvo in njegov kvaliteten razvoj. Kot kvaliteten razvoj je mišljeno 
spodbujanje podjetništva, ki temelji na hitro rastočih in uspešnih podjetjih. Raziskave 
po svetu so namreč pokazale, da je za zdravo gospodarsko strukturo nastajanje novih 
malih podjetij sicer zelo pomembno, vendar ustvarjanje novih delovnih mest izvira 
skoraj izključno iz majhnega števila hitro rastočih podjetij. Dejanska rast podjetja pa je 
v veliki meri odvisna od same želje podjetnika po rasti. 

Nastajanje novih podjetji in še zlasti rast ustaljenih podjetij pa sta tesno povezani s 
tveganjem, da podjetje z različnih vidikov ni uspešno, oziroma da preneha poslovati. 
Visoka stopnja neuspehov med podjetniki je posledica slabe prodaje, močne 
konkurence, pomanjkanja kapitala ali podjetniških sposobnosti. Finančna in čustvena 
tveganja so lahko zelo visoka. Stečaji v določenem obsegu sicer prispevajo k selekciji in 
gospodarski obnovi, po drugi strani pa je neuspeh podjetij destruktiven in prinaša 
stroške lastnikom, investitorjem in družbi. Zato je razumevanje, zakaj podjetja 
propadejo in zakaj uspevajo, ključno za uspešno usmerjanje malih, zlasti rastočih 
podjetij. 

1.1 Opredelitev problematike 

Kot že uvodoma omenjeno, sta nastajanje novih podjetij in njihov razvoj izjemno 
pomembna za rast narodnega gospodarstva ter za celotno družbo nasploh. V domači in 
tuji literaturi obstajajo zelo različne delitve dejavnikov, ki spodbujajo ustanavljanje 
podjetij, in različni modeli oz. študije teh vplivnih dejavnikov. Večina novejše literature 
zagovarja tako osebnostne kot okoljske dejavnike, v praksi pa večina raziskav temelji 
izključno na osebnostnih dejavnikih ustanavljanja podjetij. Zato smo v našo raziskavo 
želeli vključiti tudi številne okoljske dejavnike in njihov vpliv.   

Raziskave po svetu so pokazale, da je za zdravo gospodarsko strukturo nastajanje 
novih malih podjetij sicer zelo pomembno, vendar ustvarjanje novih delovnih mest 
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izvira skoraj izključno iz majhnega števila hitro rastočih podjetij. Zato je dinamika 
gospodarstva pretežno odvisna od nastajanja hitro rastočih podjetij. Ker bomo v naši 
raziskavi proučevali novo ustanovljena podjetja, z dobo poslavanja cca. dve leti, in bi 
bilo zato analiziranje njihove dejanske rasti nerealno, se nam zdi pomembno ugotoviti, 
kateri dejavniki ustanavljanja podjetja tudi vplivajo (in v kolikšni meri) na podjetnikovo 
željo po rasti. Dejanska rast podjetja je namreč v veliki meri odvisna prav od tega. 

Zaradi visoke stopnje neuspehov med podjetniki pa je ključno tudi razumevanje 
dejavnikov, ki prispevajo k podjetnikovemu mnenju oz. zaznavanju tega, ali je podjetje 
uspešno, tako z ekonomskega vidika kot z vidika osebnega zadovoljstva v podjetju. 
Avtorji so se pri proučevanju dejavnikov poslovnega uspeha in neuspeha doslej omejili 
predvsem na finančne kazalnike, manj pa so upoštevali vidik zaznane uspešnosti, kateri 
se nam zdi zelo pomemben. Podjetje se namreč lahko na podlagi finančnih kazalnikov 
izkaže kot relativno uspešno, vendar v kolikor ne izpolnjuje ciljev in pričakovanj 
ustanoviteljev, je omejeno v razvoju ali celo kmalu zaključi s svojim poslovanjem. 
Poleg tega bomo z našo raziskavo proučevali dejavnike ustanavljanja relativno novih 
podjetij, ki so večinoma objavila računovodske izkaze za le eno celotno poslovno leto in 
bi bilo zato nemogoče analizirati njihovo ekonomsko uspešnost na podlagi finančnih 
kazalnikov. 

Preveč poenostavljeno je torej sklepati, da je za gospodarstvo pomembno 
ustanavljanje novih podjetij; na gospodarstvo namreč pozitivno vplivajo le tista 
podjetja, ki uspešno preživijo, so usmerjena v rast ali vsaj izpolnjujejo pričakovanja in 
cilje lastnikov.  

Zato sta identifikacija v rast usmerjenih podjetij oz. podjetnikov ter razumevanje, 
kaj vpliva na zaznano uspešnost podjetij, ključna in nujno potrebna za oblikovanje 
ustrezne gospodarske politike, ki bi z vlaganjem večjih sredstev in usmerjeno podporo v 
tovrstna podjetja dosegla čim večji razvojni učinek malega gospodarstva na 
gospodarsko rast, zaposlovanje in izvoz ter s tem ustvarjala dinamično, prilagodljivo in 
odzivno gospodarstvo, ki je edino sposobno preživeti v globalni konkurenci.  

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

Z magistrsko nalogo želimo:  

- iz obsežne literature ter že opravljenih raziskav (v Sloveniji in v tujini) 
identificirati ključne dejavnike ustanavljanja podjetij; osebnostne dejavnike 
(ustanovitvene razloge in osebnostne značilnosti) ter okoljske dejavnike,  

- na podlagi lastne empirične raziskave preveriti prisotnost osebnostnih 
dejavnikov pri slovenskih podjetnikih in njihovo zaznavanje domačega 
poslovnega okolja ter na ta način tudi preučiti razmere za ustanavljanje podjetij 
v Sloveniji, 
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- ugotoviti, kateri od teh dejavnikov vplivajo in kateri so pomembni tudi za 
podjetnikovo željo po rasti ter zaznano uspešnost.  

Cilj magistrske naloge je torej določiti skupne dejavnike ustanavljanja podjetij pri 
slovenskih podjetnikih ter preučiti njihov vpliv na podjetnikovo željo po rasti in 
zaznano uspešnost. Vse z namenom identificirati tiste najpomembnejše dejavnike 
ustanavljanja podjetij v Sloveniji, ki vplivajo tudi na podjetnikovo željo po rasti in 
zaznano uspešnost (torej zadovoljstvo podjetnikov) in tako prispevajo h kvalitetni 
gospodarski strukturi in ekonomskemu razvoju. Le na ta način bo možno oblikovati 
ustrezne usmerjene ukrepe za spodbujanje kvalitetnega podjetništva v Sloveniji. 

1.3 Raziskovalne metode 

Začetni metodološki okvir raziskovanja je deduktivne narave, pri čemer nam 
spoznanja iz obravnavanja teorije podjetništva predstavljajo izhodišče za proučevanje 
posameznih pojavov v ekonomski stvarnosti. Na temelju spoznanj iz kvantitativnega 
raziskovanja bomo potrdili ali zavrnili postavljene hipoteze. Za potrebe empirične 
raziskave bo naše delo potekalo v zaporednih fazah, ki jih na kratko prikazujemo v 
nadaljevanju. 

1. Izbira ustreznega vzorca podjetij 
V poglavju 4.1. podajamo natančen opis upoštevanega časovnega obdobja 
proučevanja, statistične populacije, ki je predstavljala osnovo za vzorčenje, vire 
podatkov ter metode zbiranja in urejanja podatkov. 

2. Izbira odvisnih spremenljivk modela 
Kot merilo za  podjetnikovo željo po rasti podjetja bomo uporabljali naslednje 
indikatorje:  

− subjektivno načrtovanje rasti podjetja v prihodnosti ter ocena rasti glede na 
pričakovano povečanje delovnih mest, povečanje premoženja podjetja, 
prihodkov, širitev dejavnosti z vstopom na nova poslovna področja in trge ...; 

− izražanje podjetnikovega stališča oz. naravnanost do rasti podjetja.  
Kot merilo za podjetnikovo zaznano uspešnost podjetja bomo uporabljali 
naslednje indikatorje: 

− zaznana poslovno uspešnost podjetja (zadovoljstvo z dobičkom, višino prodaje, 
višino tržnega deleža ...); 

− zaznana osebno uspešnost podjetja (zadovoljstvo z uresničevanjem lastnih ciljev 
v podjetju, z lastnim profesionalnim razvojem ...). 

3. Priprava in izvedba ankete 
Vprašalnik bomo sestavili v skladu s cilji raziskave. Izidi pridobljenih 
odgovorov z vprašalnikom bodo tvorili podatkovno podlago za potrditev ali 
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zavrnitev postavljenih hipotez. Ključna oseba, od katere želimo pridobiti mnenje 
o raziskovalnem vrašanju, je ustanovitelj/podjetnik sam. 

4. Sestava modela 
Kot smo pojasnili že uvodoma, ključni dejavniki ustanavljanja in razvoja 
podjetja, ki jih zagovarjajo različne teorije podjetništva, kažejo, da sta 
pomembni obe skupini dejavnikov, torej tako osebnostni dejavniki kot dejavniki 
okolja. Obe dimenziji dejavnikov sta med seboj tesno povezani in soodvisni. 
Zato smo se odločili izbrati model vzajemnega vplivanja osebnostnih 
dejavnikov in okoljskih značilnosti na proces ustanavljanja podjetja, ki so ga 
zagovarjali Shane, Locke in Collins (2003, 274). Model je v nadaljevanju 
podrobnejše predstavljen in grafično prikazan v poglavju 3.3. 

5. Obdelava podatkov 
Pridobljene podatke bomo vnesli v MS Excel v obliki, ki omogoča prenos in 
obdelovanje s programom SPSS, v katerem bo izpeljana tudi celotna analiza 
zastavljenega modela. Uporabljali bomo kvantitativne metode proučevanja 
podatkov, in sicer univariatno in bivariatno statistično analizo, kateri bo sledila 
faktorska analiza zaradi težnje po redukciji števila spremenljivk za potrebe 
regresijske analize. Za potrebe empirične raziskave bo moje delo potekalo v 
zaporednih fazah, ki jih na kratko prikazujem v nadaljevanju. 

6. Izidi raziskave (potrditev ali zavrnitev hipotez) in komentiranje le-teh 
Za preverjanje postavljenih hipotez s pridobljenimi podatki bomo uporabili 
model multiple linearne regresije. Na splošno namreč ugotavljamo, da na 
posamezni pojav lahko pliva več dejavnikov, katerih smer in jakost delovanja je 
različna. Zato želimo s statistično analizo opredeliti te dejavnike, določiti 
funkcijsko obliko te povezanosti, izračunati regresijske koeficiente ter določiti 
njihov pomen in ugotoviti kakovost uporabljene regresijske funkcije za 
predvidevanje. 
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2 PODJETNIŠTVO IN PODJETNIK 

2.1 Podjetništvo 

Podjetništvo je svetovni proces in fenomen zadnjih desetletij, kaže pa, da bo še 
pomembnejši dejavnik prihajajočega obdobja. Podjetništvo se uveljavlja v različnih 
oblikah, zato ga je težko preprosto opredeliti. Nedvomno obsega vse dejavnosti 
posameznika in podjetniške skupine, ki vodijo od prepoznane tržne potrebe prek 
organiziranja, pridobivanja in kombiniranja vseh potrebnih virov do uresničitve 
poslovne priložnosti in ustvarjanja nove vrednosti. Antončič idr. (2002) povzemajo, da 
je podjetništvo proces ustvarjanja nečesa novega, drugačnega in vrednega. Je tudi 
gonilna sila napredka in razvoja, ki prinaša največ delovnih mest in dodane vrednosti. V 
središču tega procesa je podjetnik, ki s svojim obnašanjem, trdim delom, močno željo 
po uspehu, intuicijo, znanjem in izkušnjami premika meje napredka in gradi svoje sanje 
(Ruzzier idr. 2008, 9). 

Tajnikar (2000 po Slavnič 2003, 6) definira podjetništvo kot proces, s katerim se 
povezujejo ljudje z določenimi viri, da bi lahko z novo kombinacijo virov uresničili 
podjetniško priložnost, idejo, še neizkoriščeno možnost, in sicer s ciljem, da bi zaslužili 
profit, zato pa so pripravljeni tudi tvegati. Navedena formulacija je skupek definicij 
podjetništva več avtorjev: Schumpeter (1951), Vesper (1983), Stevenson (1989) in 
Timmons (1994). Vahčič (2000, 50) opredeljuje podjetništvo kot poskus ustvariti 
dodano vrednost s pomočjo odkrivanja poslovnih priložnosti, obvladovanja tveganja, ki 
ustreza tej priložnosti, in s pomočjo komunikacijskih in poslovodnih (managerskih) 
sposobnosti in znanja mobilizirati človeške, finančne in materialne vire, potrebne za 
uspeh podjetja. 

V nadaljevanju povzemamo še definicijo podjetništva po Shanu in Venkataramanu 
(2000); Shane je namreč eden od avtorjev modela podjetniškega procesa, iz katerega 
smo izhajali pri proučevanju raziskovalnega vprašanja magistrske naloge. Navedena 
avtorja podjetništvo definirata kot aktivnost, ki vključuje odkritje, ovrednotenje in 
izrabo poslovnih priložnosti, z namenom uvajanja novih izdelkov in storitev, načinov 
organiziranja, trženja, procesiranja surovin s pomočjo organizacijskih dosežkov, ki 
predhodno niso obstajali. Omenjena definicija podaja razlago zakaj, kdaj in kako 
obstajajo podjetniške poslovne priložnosti; vire teh poslovnih priložnosti in oblike, v 
katerih se nahajajo; postopek odkritja in ovrednotenja poslovnih priložnosti; pridobitev 
potrebnih proizvodnih virov za izrabo poslovnih priložnosti; dejanje izrabe poslovnih 
priložnosti; zakaj, kdaj in kako nekateri posamezniki in ne drugi odkrijejo, ovrednotijo, 
zberejo potrebne proizvodne vire in izrabijo poslovno priložnost; uporabljene strategije 
za izrabo poslovnih priložnosti; in organizacijske napore za njihovo izrabo (Shane in 
Venkataraman 2000).  
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V gospodarskem razvoju pomeni podjetništvo začenjanje in vzpostavljanje 
sprememb v strukturi poslovanja in družbe. Rast in povečana proizvodnja tako 
omogočata, da si udeleženci razdelijo več. Glas (2001 citiran v Ruzzier idr. 2008, 25) 
meni, da podjetništvo: 

− prispeva k ustvarjanju delovnih mest. Zaposlovanje delavcev in ustvarjanje 
delovnih mest sta ključna razloga za spodbujanje razvoja malih in srednje 
velikih podjetij po svetu. Delež novozaposlenih v tem sektorju je največji v 
svetu in tudi v Sloveniji; 

− prispeva h gospodarski rasti in povečanju produktivnosti; 
− pozitivno vpliva na kontinuirane spremembe v gospodarstvu in družbi na 

področju inovacij. Te spremembe so povezane z gospodarsko rastjo in 
razvojem. Med njimi so pomembne inovacije za razvoj novih proizvodov in 
povečevanje zanimanja vlagateljev za vlaganje v novonastala podjetja; 

− prispeva k povečanju dohodka v regiji; 
− je del širše regionalne gospodarske strukture; 
− je gojišče novih srednje velikih in velikih podjetij; 
− v poslovno uporabo vključuje male prihranke in razne druge manjše vire 

sredstev prebivalstva; 
− vpliva na nastanek določenega sloja ljudi, ki cenijo spodbude za razvoj, 

urejeno pravno državo in gospodarsko stabilnost. 

Milijoni podjetniško usmerjenih posameznikov po vsem svetu danes krojijo usodo 
človeštva. Podjetništvo se kot filozofija nastajanja, vodenja in nenehnega radikalnega 
spreminjanja podjetij nezadržno širi po vseh celinah. Tudi razvoj podjetništva je izrazito 
neenakomeren, s to neenakomernostjo pa vse bolj povezujejo različno dinamiko 
gospodarske rasti in uspešno prilagajanje izzivom nove tehnologije, saj tudi najnovejša 
raziskovanja kažejo, da so prav Združene države Amerike še vedno podjetništvu najbolj 
prijazna dežela in veljajo za okolje sodobnega podjetniškega razumevanja. 

Vlade evropskih držav in tudi Evropska unija so v zadnjem desetletju prejele vrsto 
smernic in ukrepov za pospeševanje malih in srednje velikih podjetij in razvoj 
podjetništva, predvsem v povezavi z različnimi politikami zaposlovanja in pospeševanja 
razvoja regij in posameznih področij oziroma dejavnosti. Vendar raziskave opozarjajo, 
da so večje evropske države, z izjemo Velike Britanije in Italije, podjetništvu še vedno 
dokaj nenaklonjene in da so na lestvici do podjetništva najbolj prijaznih razvitih dežel 
prav evropske države še vedno na repu. Raziskave (npr. Reynolds, Hay in Camp (1999), 
Global Entrepreneurship Monitor, Ewing Marion Kaufman Foundation, Babson College 
London Business School) so dokazale izjemno visoko stopnjo odvisnosti med 
gospodarsko uspešnostjo držav in podjetij, gospodarsko rastjo in stopnjami 
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zaposlovanja ter naklonjenostjo podjetništvu tako družbe nasploh kot posameznikov 
(Glas in Pšeničny 2000, VII). 

Podjetništvo in podjetniško ravnanje bomo našli povsod, kjer je gospodarstvo 
uspešno in kjer se podjetja razvijajo in rastejo. Številne raziskove so pokazale, da so 
prav do podjetništva prijazno okolje, podjetniška kultura podjetij, kultura inoviranja in 
ustvarjalnosti zaposlenih ter spreminjanja in prilagajanja organizacije tisti faktorji, ki 
dajejo podjetjem, panogam in celotnim gospodarstvom pomembno konkurenčno 
prednost pred drugimi, ki se, preprosto povedano, ne obnašajo podjetniško. To pa 
pomeni zlasti, da niso pripravljeni na spremembe, da ne sprejemajo podjetniških tveganj 
in da ne nagrajujejo dovolj prav nosilcev novih oblik poslovanja. 

Podjetništvo je trenutno najuspešnejša metoda za zapolnjevanje vrzeli med 
znanostjo in trgom, za ustanavljanje novih podjetij ter uvajanje novih izdelkov in 
storitev na trg. Podjetniške dejavnosti pomembno vplivajo na gospodarstvo nekega 
območja, saj postavljajo ekonomske temelje in zagotavljajo delovna mesta. Glede na 
možne učinke za celotno gospodarstvo in zaposlovanje nekega območja bi po mnenju 
Antončiča idr. (2002, 38) moralo podjetništvo postati osrednja točka gospodarskega 
razvoja. 

2.2 Podjetništvo v Sloveniji 

V Sloveniji so se odprla vrata podjetništvu leta 1988, ko je bil z zakonom o 
podjetjih postavljen tudi pravni temelj za zasebno podjetništvo. S tem sta bila sprožena 
dva procesa, ki sta začela spreminjati strukturo gospodarstva iz tipične socialistične 
strukture v strukturo, značilno za tržna gospodarstva. Prvi proces je množično nastajanje 
majhnih podjetij. Gre za polnjenje vrzeli v tistem delu strukture gospodarstva, ki jo v 
tržnih gospodarstvih zavzemajo majhna in srednje velika podjetja. Za vse države pred 
uvedbo reform pa je bila značilna neuravnotežena velikostna struktura podjetij, za 
katero je bila v primerjavi z zahodnimi gospodarstvi značilna skoraj popolna odsotnost 
podjetij z 10 do 100 zaposlenimi. To vrzel so poimenovali “socialistična črna luknja” in 
je predstavljala osnovno strukturno neravnotežje socialističnih gospodarstev. Ker rast 
dodane vrednosti izvira skoraj izključno iz sektorja majhnih in srednje velikih podjetij 
in pa podjetij, ki iz majhnih preraščajo v srednje velika, sta bila prav pomanjkanje malih 
in srednje velikih podjetij in preprečevanje normalnega podjetniškega razvoja v 
omenjenih državah glavna vzroka, da so omenjena gospodarstva razpadla, kar je 
nenazadnje privedlo tudi do radikalnih političnih sprememb. Kot drugi proces pa lahko 
omenimo drobljenje velikih podjetij. Oba procesa sta v naslednjih desetih letih 
povzročila obsežen premik zaposlenih iz velikih podjetij v mikro in majhna podjetja, 
kar pomeni, da je veliko število novih podjetnikov našlo poslovne priložnosti izven 
obstoječih podjetij, kjer so bili zaposleni. Nastalo je veliko število novih podjetnikov, 
kar je povzročilo spremembo v videnju ljudi o možnih poteh lastne delovne kariere. 
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Kljub dinamičnemu razvoju podjetništva po osamosvojitvi Slovenije pa ekonomska, 
davčna in finančna politika države niso sledile potrebam razvijajočega se sektorja 
malega gospodarstva. 

S prehodom na tržno gospodarstvo je postalo podjetništvo pomemben dejavnik 
gospodarskega razvoja in rasti v Sloveniji. Z odpiranjem trga konkurenci pa stara 
gospodarska struktura, za katero sta bila značilna majhno število velikih podjetij, 
usmerjenih na notranji trg, in predimenzioniranost industrijskega sektorja, ni mogla 
obstati. V primerjavi z mednarodno konkurenco so imela ta podjetja previsoke stroške, 
bila so preokorna, kakovost ni ustrezala zahtevam trga. Po drugi strani to gospodarstvo 
ni proizvajalo vrste proizvodov in storitev, za katere je obstajalo povpraševanje in bi jih 
bilo možno proizvesti v manjših podjetjih. Konkurenčni pritisk je na eni strani pripeljal 
do razpada velikih podjetij, do zmanjševanja zaposlenosti v teh podjetjih, opuščanja 
vrste proizvodenj, preusmerjanja na zunanje trge, po drugi strani pa do nastajanja 
množice majhnih podjetij, ki so izkoriščala nove poslovne priložnosti v novih razmerah. 

Z motivacijskega stališča so na nastajanje novih podjetij vplivale razmere, v katerih 
so k podjetništvu nagnjeni ljudje začeli ustanavljati svoja podjetja, da bi uresničili 
poslovne zamisli, ki jih v prejšnjem sistemu niso mogli, po drugi strani pa se je veliko 
ljudi odločilo za samostojno podjetniško pot preprosto zato, ker so izgubili zaposlitev. 

V prvih letih prehoda na nov ekonomski sistem se je zelo zmanjšalo število 
zaposlenih v velikih in srednjih podjetjih, ki jih na novo nastala manjša podjetja niso 
mogla absorbirati. Začetno upanje, da bo podjetništvo čez noč odpravilo težave 
prejšnjega sistema, seveda ni bilo upravičeno. Izgube okoli 250.000 delovnih mest v 
velikih in srednjih podjetjih še tako hitro nastajanje novih malih podjetij ni moglo 
nadomestiti. Od leta 1993 naprej je hitra rast malih podetij ustavila rast brezposelnosti, 
saj je sektorju malih in srednjih podjetij uspelo zaposlovati presežek zaposlenih v 
velikih in srednjih podjetij. V tem času je rast dodane vrednosti izvirala skoraj izključno 
iz sektorja malih in srednjih podjetij ter podjetij, ki iz malih preraščajo v srednja in 
velika. Novonastala majhna podjetja z do 50 zaposlenimi so bila najpomembnejši vir 
ustvarjanja novih delovnih mest. Brez nastanka tega sektorja bi v odprtem 
gospodarstvu, ki je velika podjetja prisililo, da so racionalizirala zaposlitev, Slovenija 
danes imela zelo visoko brezposelnost. V mnogih gospodarstvih nekdanje SZ, kot npr. v 
Moldaviji in Gruziji, je stopnja brezposelnosti 50- in večodstotna predvsem zato, ker se 
ni razvil sektor malih podjetij. 

Mala podjetja so v mnogočem pripomogla tudi k povečanju učinkovitosti in 
poslovni stabilizaciji velikih podjetij. Hitro so se razvijala storitvena podjetja, kar je 
večjim podjetjem omogočalo osredotočenost na ključno proizvodnjo in s tem na 
znižanje stroškov ter povečanje kakovosti in s tem uveljavljanje na svetovnem trgu. 
Tako so v letu 1999 skupni dobički prvič presegli skupno izgubo podjetij. Sektor 
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srednjih in velikih podjetij se je stabiliziral in začel povečevati zaposlenost, sektor malih 
podjetij pa je še naprej rasel. 

Podjetniški razmah, ki se je doslej kazal predvsem v nastajanju in rasti malih 
podjetij, zdaj prehaja v fazo, ko bo nadaljnji razvoj odvisen predvsem od ustvarjanja 
proizvodenj z visoko dodano vrednostjo. To pa zahteva novo usmeritev podjetništva. 
Dosedanja pozitivna vloga podjetništva je bila predvsem v izkoriščanju poslovnih 
priložnosti v vrsti proizvodnih in storitvenih dejavnosti, ki jih v prejšnji gospodarski 
strukturi ni bilo, pri čemer so bile aktivnosti usmerjene na domači trg. To je tudi 
zadoščalo za štiriodstotno rast gospodarstva. Prihodnja rast bo odvisna predvsem od 
zmožnosti nastajanja manjšega števila hitro rastočih podjetij, ki jim bo uspelo razviti 
globalne tržne niše z visoko dodano vrednostjo, manj pa od nastajanja novih malih 
podjetij, usmerjenih na domači trg. Ta segment gospodarstva je bil na tej stopnji  
razvoja ključen v vseh razvitih državah, kot kaže primer nemških malih in srednjih 
podjetij, ki so se razvila po vojni in so tvorila hrbtenico zahodnonemškega 
gospodarstva.  

Razvoj hitro rastočih podjetij z visoko dodano vrednostjo zahteva več kot 
povprečno znanje tako na managerskem kot na tehničnem področju, ugodnejše razmere 
za razvoj podjetništva in učinkovito infrastrukturo (Antončič idr. 2002, 39−40). 

Za Slovenijo velja ugotovitev strokovne javnosti, da bo lahko dosegla hitrejšo 
gospodarsko rast, ki je nujna za dohitevanje sosednjih visoko razvitih evropskih držav v 
dolgoletnem času, le, če bo dvignila mehanizem podjetniškega delovanja na bistveno 
višjo raven. Odgovor na vprašanje, ali smo sposobni pomemben del slovenskega 
nacionalnega intelektualnega potenciala usmeriti v iskanje in realizacijo kvalitetnih 
poslovnih priložnosti, ni preprost. Sedanje ozračje v Sloveniji je še vedno v določeni 
meri naravnano protipodjetniško, zaradi prevlade obstoječih elit, ki niso podjetniške, ter 
zaradi splošne neozaveščenosti prebivalstva o pomenu sodobnega podjetništva za 
doseganje visoke rasti dodane vrednosti in kvalitete življenja (Kampuš Trop 2003, 3). 

2.3 Pomen malega podjetništva 

Za sodobno gospodarstvo postajajo čedalje pomembnejša mala podjetja in 
podjetniki. Za podjetništvo je značilna velika dinamika, nastajajo številna nova podjetja, 
vendar številna tudi izginjajo, tiho ali pa z veliko frustracije za svoje ustanovitelje, 
druge investitorje, kupce in dobavitelje, tudi lokalne skupnosti. V številnih območjih so 
namreč mala podjetja edini možni vir za nova delovna mesta in upanje za ekonomsko 
oživljanje. Ko velike korporacije zaradi pritiskov globalizacije prenašajo proizvodnjo v 
manj razvite države, javna podjetja pa stagnirajo zaradi pretirane birokracije, so mala 
podjetja in podjetniki ključni odgovor za ekonomski razvoj in ohranjanje lokalne 
davčne baze, ki mora vzdrževati nadgradnjo in razne potrebe v šolstvu, zdravstvu, 
kulturi itd. (Glas in Pšeničny 2000, 3). 
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Ekonomisti iščejo pojasnilo za obstoj tako velikega števila manjših podjetij. Ena 
razlaga pravi, da v vsakem obdobju obstaja določeno število manjših podjetij, ki pa 
sčasoma večinoma prerastejo v velika. Kljub temu je ostalo odprto vprašanje, kako to, 
da se nekatera manjša podjetja obdržijo pri življenju, čeprav ne rastejo ali pa rastejo 
zelo počasi. Penrose (1959, 220) podaja štiri različna pojasnila: 

− nekatere dejavnosti niso primerne za večja podjetja, 
− obstajajo določeni razlogi, da večje podjetje dopušča in celo ščiti obstoj nekih 

manjših podjetij (včasih zaradi cenovnih razlogov), 
− v nekatere panoge je zelo preprosto vstopiti in v takih panogah se nenehoma 

pojavljajo nova majhna podjetja, 
− manjše podjetje v nekem okolju, kjer za isto dejavnost še ne obstaja večje 

podjetje, začne poslovati; tako podjetje je s prihodom večjega podjetja skoraj 
zagotovo obsojeno na prenehanje poslovanja. 

V zadnjih desetletjih so praktično povsod po svetu velika podjetja pod velikim 
pritiskom konkurence. Mnoga ugledna podjetja (na področju elektronike, proizvodnje 
avtomobilov ...) so zašla v težave, saj so se soočila z ostro konkurenco ostalih podjetij v 
svoji dejavnosti. Za takšne razmere sta zaslužna predvsem dva procesa: 

− hiter tehnološki napredek, ki na trg nenehno prinaša nove proizvode in storitve, 
nove proizvodne postopke, ki zagotavljajo večjo kakovost, pogosto nižje cene 
– podjetje, ki ne uspe slediti tem zahtevam, hitro izgubi korak s konkurenco in 
izgublja svoj tržni delež; 

− izrazita globalizacija poslovanja, saj so zaradi razvoja transporta in 
telekomunikacij na vsakem lokalnem trgu prisotna s svojimi proizvodi domača 
in tuja podjetja, konkurenca je izredno močna. 

V takšni situaciji morajo velika podjetja izredno paziti na kakovost proizvodov in 
storitev in na stroške, da bi lahko ostala uspešna. Okoliščine, ki so s tem nastale v 
razvitih gospodarstvih, odpirajo veliko možnosti za manjša podjetja, ki se specializirajo 
za določen proizvod ali storitev, se osredotočijo na izbrano tržno nišo, pogosto pa se 
povezujejo z velikimi podjetji kot proizvajalci delov zanje, ponudniki storitev in 
podobno.  

Pregled številnih raziskav po svetu (v ZDA, Veliki Britaniji in drugih evropskih 
državah z razvitim podjetništvom) je pokazal, da se pomen novih malih podjetij kaže 
najmanj na petih področjih, ki vplivajo na gospodarsko rast okolja, v katerem ta podjetja 
delujejo:  

1. Zaposlovanje. Raziskave po svetu so pokazale, da so majhna podjetja v zadnjih 
desetletjih ustvarila največ novih delovnih mest, saj so številna velika podjetja v 
tem istem času celo skrčila število zaposlenih. Res je sicer, da le manjši del 
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majhnih podjetij raste in zaposluje, ker pa jih je skupaj veliko, je to vseeno 
dinamični del gospodarstva. David Birch je ugotovil, da je 500 največjih 
ameriških korporacij med letoma 1980 in 1990 zmanjšalo število zaposlenih za 
štiri milijone, medtem pa so ostala podjetja ustvarila 24 milijonov delovnih 
mest, od tega dve tretjini v podjetjih z manj kot 100 zaposlenimi. Podobni 
rezultati so se pokazali tudi v državah EU. V letu 1999 so ugotovili, da je 500 
največjih evropskih podjetij zmanjšalo število zaposlenih za 610.000 delavcev, 
500 najhitreje rastočih podjetij v Evropi pa je ustvarilo preko 180.000 novih 
delovnih mest (Slavnič 2003, 7). 

2. Majhna podjetja spreminjajo strukturo gospodarstva in s tem prispevajo k večji 
raznolikosti proizvodnje, kar je koristno za kupce: 
− razvoj novih dejavnosti, zlasti na področju storitev, 
− dopolnjevanje ponudbe večjih podjetij, 
− proizvodnja delov za večja podjetja in 
− povezovanje več majhnih podjetij za skupen razvoj in nastop na trgu. 

3. Ustvarjanje regionalnega dohodka iz izvoza in/ali nadomeščanje uvoza. Eden 
najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na možnost dolgoročne rasti regije, je 
zmožnost njenih podjetij, da prodrejo na tuje trge. Raziskave so pokazale, da 
nosijo majhna podjetja v sebi večji potencial za izvozno rast kot velika. To 
spoznanje so znali izkoristiti ameriški podjetniki, saj je v ZDA okoli 50 % vseh 
izvoznih podjetij majhnih (z manj kot 50 zaposlenimi) in ta realizirajo več kot 
pol vrednosti vsega ameriškega izvoza.   

4. Majhna podjetja so osnova, iz katere rastejo srednja in morda kasneje tudi 
velika podjetja – sicer zelo skromen delež majhnih podjetij zraste v 
srednjevelika podjetja, saj jih veliko, okoli 40 %, ne preživi prvih tri ali štirih let 
po ustanovitvi. Mnogi podjetniki sploh ne načrtujejo širjenja, ostajajo v 
skromnem okviru malih družinskih poslov. Nekaj uspešnih, dinamičnih podjetij 
pa raste, daje nove spodbude gospodarstvu, in ta so razvojno zelo pomembna. 
Njihov uspeh potegne za sabo tudi druge, da jih posnemajo, to pa pomembno 
prispeva k razvoju regij. 

5. Majhna podjetja so pomemben vir inovacij, ki jim omogočajo konkurenčen 
položaj, običajno so bolj prilagodljiva, dinamična, hitreje sledijo potrebam 
kupcev. Seveda tudi to ne velja za vsa mala podjetja, je pa med njimi skupina, ki 
razvija nove tehnologije. 
Nekatera mala podjetja, zlasti v tradicionalni dejavnosti, seveda niso naravnana 
k inovacijam; marsikdaj so tudi uspešna mala podjetja bolj posnemovalci, 
imitatorji novih tehnologij. Vrsta malih podjetij pa nastaja ob izumih in drugih 
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inovacijah ob inštitutih, univerzah, ob tehnološko naravnanih podjetjih, na 
podlagi inovacij posameznikov, ki razvijajo nove proizvode in postopke. Mala 
podjetja v ZDA so v 20. stoletju prispevala preko 60 pomembnih inovacij, med 
njimi tudi zelo znane proizvode: osebni računalnik, tekoči trak, helikopter, 
polaroid fotoaparat, patentna zadrga, gasilni aparat na peno, hidravlične zavore, 
vakumska cev, umetno usnje, toplotni senzorji, montažna gradnja hiš itd. 

Malo gospodarstvo je še posebno pomembno za Slovenijo, ki je s svojima nekaj več 
kot dvema milijonoma prebivalcev majhno tržišče, na katerem ni dosti prostora za 
velika podjetja. Slovenska velika podjetja morajo biti izrazito naravnana v izvoz, saj 
lahko prodajo na slovenskem trgu le 5−40 % svoje proizvod nje. Ponudbo na slovenskih 
lokalnih trgih lahko obogatijo prav mala podjetja, ki so po lokaciji blizu svojim kupcem 
in dobro poznajo njihove potrebe (Glas 2000, 12−13). 

2.4 Podjetnik v podjetniškem procesu 

Podjetništvo je proces, ki mu podjetniki namenjajo svoj čas in prizadevanja, 
prevzemajo pripadajoča finančna, psihična in družbena tveganja za ustvarjanje nečesa 
novega, vrednega in prejmejo pripadajoče nagrade v obliki denarja, osebnega 
zadovoljstva in neodvisnosti1

1. podjetništvo vsebuje ustvarjalni proces – ustvarjanje nečesa novega, vrednega. 
Rezultat mora predstavljati vrednost podjetniku in javnosti, za katero je bil 
razvit; 

 (Antončič idr. 2002, 30). 
Slednja opredelitev poudarja štiri osnovne vidike podjetnika, ne glede na področje 

poslovanja, in sicer: 

2. podjetništvo zahteva, da namenimo poslu čas in prizadevanja. Samo tisti, ki so 
šli skozi podjetniški proces, cenijo čas in prizadevanja, potrebna za ustvarjanje 
nečesa novega in uveljavljanje novosti; 

3. prevzemanje tveganj: obstajajo različne oblike tveganj, odvisno od področja 
delovanja podjetnika, vendar so ponavadi osredotočena na finančna, psihična in 
družbena področja; 

4. nagrade podjetnikov: najpomembnejša nagrada je neodvisnost, ki ji sledi 
osebno zadovoljstvo. Za podjetnike, ki stremijo za dobičkom, so pomembne 
tudi denarne nagrade. Za nekatere podjetnike je denar merilo njihovega uspeha. 

Za človeka, ki je postavil svoje podjetje, je ta izkušnja polna navdušenja, 
razočaranj, strahu in trdega dela. Visoka stopnja neuspehov med podjetniki je posledica 

                                                 
1 Spremenjena opredelitev na podlagi Hisrich, Robert D. in Candida G. Brush (1985). The 

woman entrepreneur: Starting, financing, and managing a successful new business. Lexington, 
MA: Lexington Books. 
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slabe prodaje, močne konkurence, pomanjkanja kapitala ali menedžerskih sposobnosti. 
Finančna in čustvena tveganja so lahko zelo visoka.  

Za vsakim od novih podjetij je precej oseben človeški proces, ki pa ima skupne 
lastnosti, čeprav je vsak nekaj edinstvenega. Kot vsi procesi vsebuje tudi podjetniški 
odločitveni proces gibanje od nečesa k nečemu, gibanje od sedanjega življenjskega 
sloga k ustanovitvi novega podjetja (Antončič idr. 2002, 30−31). 

Podjetništvo ima številne obraze, različni raziskovalci ga različno definirajo in 
ljudje ga običajno tudi zelo različno razumejo in razlagajo. V zadnjih nekaj desetletjih 
se je razvila vrsta sodobnih teorij o podjetništvu, med katerimi so posebej znane: 
karizmatična, psihološka, klasična, neoklasična, menedžerska, voditeljska in 
notranjepodjetniška šola. Te šole se razlikujejo predvsem v razumevanju vloge 
podjetnika in njegovih lastnosti. Pregled literature je pokazal, da obstaja pomemben del 
ekonomske teorije, ki pripisuje velik pomen podjetniku kot agentu gospodarskih 
sprememb in razvoja. Izjema je pri tem neoklasična ekonomska teorija. Nobena od 
navedenih teorij ni popolna, vendar vsaka po svoje pripomore k razumevanju 
podjetništva in njegove vloge pri gospodarskem razvoju. V nadaljevanju na kratko 
povzemamo nekatere njihove ugotovitve (Kampuš Trop 2003, 17−19). 
 Klasična ekonomska teorija: obravnava podjetnika kot lastnika oz.  menedžerja, ki 
kombinira zemljo, delo in kapital v uspešno industrijsko podjetje. Je bistveno 
pomemben za rast in porazdelitev bogastva v družbi. 
 Neoklasična ekonomska teorija: zavrača pomen podjetnika, ker lastnike oz. 
menedžerje vidi kot pasivne udeležence, ki se samo odzivajo na tržni položaj v 
razmerah popolne konkurence, ki določa cene in povpraševanje.  

 Predstavniki avstrijske šole:  
− Schumpeter: podjetnik je človek, ki zna ustvariti inovacijo ali pa vsaj uporabiti 

že obstoječe novo znanje tako, da doseže dobiček. Podjetnik je inovator in je 
lahko lastnik podjetja, vodja, najeti menedžer, predvsem pa ustanovitelj novega 
podjetja. Zazema osrednje mesto v ekonomskem razvoju.  

− Leibenstein: podjetnik je človek, ki je sposoben ohraniti organizacijo 
učinkovito, kar pojasnjuje s paradigmo o »x-učinkovitosti«.  

− Kirzner: podjetnik je pozoren na neravnotežje in se nanj odziva zaradi želje po 
ustvarjanju dobička. V primeru neravnotežja ukrepa in poskuša vzpostaviti 
ponovno ravnotežje. Je zelo pomemben za državno gospodarstvo. 

 Nekateri drugi pomembni avtorji 20. stoletja:  
− Knight: podjetnik je sposoben na podlagi presoje in samozaupanja prevzeti 

tveganje. V skladu s to opredelitvijo je lahko podjetnik vsakdo, ki prevzema 
tveganje (investitorji različnih delnic, gospodinje, ki ne zavarujejo svojih 
domov idr.). 
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− Schultz: Podjetništvo je dejavnost, ki jo občasno opravlja večina ljudi. Njegova 
vrednost se najbolj poveča v trenutkih tržnega neravnotežja, ko je potrebna 
realokacija resursov in ponovno vzpostavljanje ravnotežja. Poudarja vlogo 
izobrazbe, ki izboljša zaznavne in analitične sposobnosti ter s tem učinkovitost 
podjetniškega odzivanja. 

− Casson: podjetnik je strokovnjak za odločanje o koordinaciji omejenih resursov 
v svojem imenu ali v imenu drugih. Podjetniške naloge so natančno 
opredeljene, prav tako pa tudi potrebne osebnostne lastnosti, razna znanja in 
spretnosti. Bistveni pogoj za uspeh podjetništva pa sta razpolaganje z 
ustreznimi informacijami in njihova interpretacija. 

− Birch: podjetništvo pomeni ustvarjanje in vodenje malih in srednjih podjetij, 
kar je pomembno za zdravo gospodarsko strukturo. Za gospodarsko rast in 
razvoj pa so bistvena maloštevilna hitrorastoča podjetja, takoimenovane gazele, 
ki ustvarjajo glavnino novih neto delovnih mest.  

− Kirchhoff: podjetništvo je proces ustvarjanja novih podjetij, njihove rasti, 
preživetja in konca. Gospodarstvu prinaša nove prizvode in storitve ter prisili 
starejša podjetja, da se prilagodijo in prestrukturirajo. Za družbenoekonomski 
razvoj so najpomembnejša podjetja z visoko stopnjo inovacij, ki dolgoročno 
omogočajo njihovo rast.  

− Vahčič: podjetništvo je eden najpomembnejših dejavnikov gospodarskega 
razvoja. Je proces, v katerem podjetniki odkrivajo in uresničujejo poslovne 
priložnosti. V ta namen zberejo potrebna sredstva in največkrat ustanovijo tudi 
nova podjetja.  

− Pšeničny: podjetnika je smiselno definirati s tem, kar počne. Podjetnik vidi, kar 
so drugi spregledali, in ukrepa, medtem ko se drugi obotavljajo. Mnogo ljudi 
vidi priložnost in ima dobre ideje, vendar se podjetnik loči od drugih ljudi po 
tem, da ukrepa. Podjetnik aktivno išče in prepoznava priložnosti, razvija nove 
ideje in oblikuje načrte za njihovo uresničitev. 

 Kot že navedeno, se različne šole in avtorji razlikujejo predvsem v razumevanju 
vloge podjetnika in njegovih lastnosti. Vendar raziskave kažejo, da so uspešni 
podjetniki ustrezajo opisu vsake od navedenih šol.  

Najhitreje rastočih podjetij v Evropi so podjetniki, ki so karizmatične osebnosti z 
določenimi lastnostmi, ki so težje pridobljive in so deloma prirojene ali pa vsaj razvite v 
ranih letih; so izraziti inovatorji in ustvarjalci; prevzemajo tveganje in sprejemajo 
odločitve v pogojih negotovosti; znajo prepoznavati priložnosti in hkrati ravnati z 
ljudmi in povezovati vire; so odlični vodje in ne nazadnje znajo tudi znotraj večjega 
podjetja ohranjati notranjepodjetniško kulturo in pripravljenost za spremembe (Pšeničny 
idr. 2000, V). 
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Podjetniki igrajo izjemno pomembno vlogo v družbi, saj kot navaja Pšeničny 
(2000, 28): 

− ustanavljajo podjetja, ki nas oskrbujejo z izboljšanimi izdelki in storitvami, 
− odkrivajo nove poti, ki čim širšemu krogu ljudi zagotavljajo dostop do izdelkov 

in storitev, 
− tekmujejo s konkurenco, kar vodi k izboljšanju kakovosti izdelkov in storitev 

ter k zniževanju cene, 
− ustvarjajo nova delovna mesta, 
− prispevajo k ekonomski rasti narodnega gospodarstva, 
− z mnogimi inovacijami ustvarjajo nove priložnosti tudi za druge člane družbe, 
− s svojo kreativnostjo, močno voljo in delavnostjo dajejo zgled ljudem okoli 

sebe in jih motivirajo za podjetniške aktivnosti, ki vodijo k ustvarjanju nove 
vrednosti. 

Timmons (1994, 191) je ponazoril, kako se posamezne podjetnikove lastnosti 
zrcalijo v njegovem ravnanju. Slednje prikazujemo v spodnji tabeli (2.1). 

Tabela 2.1 Posamezne podjetnikove lastnosti in njegovo ravnanje 

Lastnosti Ravnanje 

Predanost in odločnost Vztrajnost in prepričanost. 
Discipliniranost, vztrajnost pri reševanju problemov, pripravljenost na osebne 
žrtve in odpovedovanje, popolna predanost. 

Vodstvenost Pobudnik, vendar ne samotar; visoki standardi, vendar ne popolnost za vsako 
ceno; graditev timov in herojev, motivator in navdihovalec drugih; človek, ki 
deli vrednote z drugimi; integriteta in zanesljivost; odličen učenec in učitelj; 
potrpežljiv in hiter, če je treba. 

Obsedenost s 
priložnostjo 

Popolno razumevanje potreb kupcev, tržna usmerjenost, zavzetost za 
ustvarjanje in večanje vrednosti. 

Strpnost do tveganja, 
nejasnosti in negotovosti 

Preračunljivo prevzemanje in obvladovanje tveganja, razporeditev tveganja, 
strpnost do negotovosti in odsotnosti prave urejenosti – strukture, 
obvladovanje stresa in konfliktnih situacij, sposobnost za reševanje 
problemov in povezovanje rešitev. 

Ustvarjalnost, 
samozaupanje in 
sposobnost prilagajanja 

Neobičajno, odprto, lateralno razmišljanje, sposobnost za prilagajanje in 
učenje, brez strahu pred neuspehom, sposobnost za konceptualizacijo in 
»helikopterski vpogled«. 

Motiviranost za 
nadpovprečnost 

Usmerjenost k ciljem in rezultatom, težnja po dosežkih in rasti, zmerne 
potrebe po moči in statusu, zavedanje lastnih sposobnosti, moči; videnje 
stvari v pravi luči; smisel za humor. 

Vir: Timmons 1994, 191 v Pšeničny idr. 2000, 73. 
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3 DEJAVNIKI USTANAVLJANJA PODJETJA 

Podjetništvo je kompleksen družbeni fenomen, ki ima številne značilnosti in na 
katerega vplivajo številni dejavniki. Vendar je odločitev za podjetništvo vselej osebne 
narave. Posameznik se mora odločiti, če bo deloval kot podjetnik ali pa se bo ukvarjal s 
čim drugim. Ali se bo podjetništvo izkazalo za privlačnejšo možnost od drugih, je 
odvisno od okvira podjetniških pogojev v vsaki posamezni državi, od dojemanja 
poslovnih priložnosti v okolju, samozavedanja lastnih sposobnosti, strahu pred 
neuspehom ter od mnogih drugih dejavnikov (Rebernik, Tominc in Pušnik 2008, 10). 

V domači in tuji strokovni literaturi obstajajo zelo različne delitve dejavnikov, ki 
spodbujajo ustanavljanje podjetij, in različni modeli ter študije teh vplivnih dejavnikov. 
Večina literature v povezavi z ustanavljanjem podjetij izhaja iz pomembnega dela, 
katerega avtorja sta Low in McMillan, z naslovom Creation of new enterprise (1988 po 
Shane, Locke in Collins 2003, 258). Raziskave podjetništva so se razvijale po dveh 
linijah, in sicer na osnovi osebnostnih dejavnikov ter socialnih, kulturnih, političnih in 
ekonomskih dejavnikov. Slednje večinoma skupno poimenujejo kot dejavnike okolja. 

Zgodnje raziskave podjetništva  so se osredotočale izključno na podjetnika. 
Prizadevale so si definirati, katere osebnostne značilnosti ločujejo podjetnike od ne-
podjetnikov, ter proučevale vpliv teh značilnosti na stopnjo ustanavljanja podjetij. 
Dejavniki, kot npr. želja po dosežkih, nagnjenost k tveganju, želja po vodenju, 
dopuščanje negotovosti in želja po osebni svobodi, so bili identificirani in proučevani 
kot možne značilnosti v povezavi s podjetniki. Kasneje so bili v povezavi s 
posameznikovo osebnostjo upoštevani in vključeni tudi številni drugi dejavniki, kot npr. 
predhodna zaposlitev, družinsko ozadje, spol, izobrazba, narodnost in verska pripadnost. 
Oboje skupaj, torej psihološke značilnosti posameznika v povezavi z ostalimi dejavniki, 
ločujejo podjetnika od ne-podjetnika.  

Teorije in raziskave na področju vpliva okolja na ustanavljanje podjetij so 
razmeroma nove. Zagovorniki te teorije verjamejo, da je perspektiva podjetniških 
osebnostnih značilnosti sekundarnega pomena (Aldrich 1990) in da je le delno 
prispevala k razumevanju procesa ustanavljanaja podjetij. Študija vloge okolja, tako 
imenovana »stopnja oz. perspektiva povpraševanja« (ang. rates or demand perspective) 
(Peterson 1980), je kasneje prevladala kot bolj utemeljen pristop. Teorija perspektive 
povpraševanja je torej prezrla vlogo osebnostnih značilnosti podjetnikov in poudarjala, 
da je okolje pomembnejši dejavnik pri ustanavljanju podjetja. Slednja teorija je 
nedvomno povezana z eknomijo. Veliko modelov in študij se je kasneje opiralo prav na 
to teoretično perspektivo. Okolje je predstavljeno kot skupek virov, kjer so stopnjo 
razpoložljivih resursov iz okolja poimenovali okoljsko radodarnost (ang. environmental 
munificence)  (Dess in Beard 1984; Castrogiovanni 1996), ti pa naj bi znatno vplivali na 
proces ustanavljanja podjetij. Specht (1993) je razlikovala pet osnovnih dejavnikov 
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okolja ki vplivajo na formacijo podjetja: socialne, ekonomske, politične, tržne dejavnike 
in razvitost infrastrukture (po Mazzarol idr. 1999, 48). 

Zagovarjanje vsake od teorij kaže, da sta za nastajanje novih podjetij pomembni 
obe skupini dejavnikov, torej tako osebnostni dejavniki kot dejavniki okolja. V zadnjih 
nekaj desetletjih je bilo razvitih nekaj takih modelov. V nadaljevanju bomo na kratko 
predstavili nekatere izmed njih, ki dajejo podlago za kasnejše empirično raziskovanje. 
Avtorji so modele poimenovali na različne načine, nekateri jih predstavljajo kot 
podjetniške procese, drugi kot modele podjetniških motivacij ali kot konceptualni okvir 
oblikovanja novega podjetja, pri vseh pa gre v bistvu za prikazovanje najrazličnejših 
dejavnikov, ki iz različnih razlogov in v različnih fazah podjetniškega procesa vplivajo 
na ustanovitev novega podjetja ter na nekatere druge faze razvoja in značilnosti 
podjetja.  

Vsi spodaj navedeni modeli bolj ali manj eksplicitno vključujejo tako 
spremenljivke osebnosti podjetnika kot podjetniškega okolja, med seboj pa se 
razlikujejo glede razvitosti, teoretične naravnanosti, oblike in področja podjetniškega 
delovanja (Kline 1993 po  Kampuš Trop 2003, 17−19): 

Slika  3.1 Konceptualni okvir oblikovanja novega podjetja po Gartnerju 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: Gartner 1985 v Kampuš Trop 2003, 42. 

Gartner (1985) je pri oblikovanju novega podjetja upošteval naslednje štiri 
spremenljivke: 

1. lastnosti posameznikov, vključenih v oblikovanje novega podjetja, 
2. vedenje posameznikov, ki so oblikovali in ustanovili novo podjetje, 
3. značilnosti ali tip novoustanovljenega podjetja in  
4. značilnosti okolja, v katerem deluje novoustanovljeno podjetje. 

Gartnerjev konceptualni okvir upošteva dejavnike, ki so jih predlagali in uporabljali 
številni drugi raziskovalci za opisovanje oblikovanja novih podjetij. Cooper (1979) je na 
primer poudaril dejavnike okolja in podjetnikovo zgodovino. Vesper (1980) je opredelil 
različne tipe vedenja podjetnikov. Številni drugi raziskovalci pa so upoštevali samo 
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spremenljivke ene izmed na sliki prikazanih dimenzij (Kline 1993, 22 po Kampuš Trop 
2003, 42). 

Pod značilnosti okolja je vključil: razpoložljivost kapitala, prisotnost izkušenega 
podjetnika, tehnične spretnosti delovne sile, dostop do dobaviteljev, dostop do 
potrošnikov ali novih trgov, vpliv vladne politike, bližina univerze, dostop zemljišč in 
prostorov, dostop do transporta, stališče okoliškega prebivalstva, dostop do podpornih 
storitev, življenjski pogoji, ovire za vstop na trg, rivalstvo med obstoječimi konkurenti, 
pritisk substitutov, pogajalska moč kupcev in dobaviteljev; pod posameznikove 
lastnosti: zadovoljstvo z delom, predhodne delovne izkušnje, podjetniški predniki, 
starost, izobrazba; pod vedenje pri ustanavljanju podjetja: lociranje poslovne 
priložnosti, zbiranje virov, trgi in proizvodi, izdelava izdelka, oblikovanje organizacije, 
odgovor na vladne ali družbene pobude; in pod značilnosti podjetja: tip, partnerji, 
stroškovno vodstvo, diferenciacija in usmerjenost. 

Pregled spremenljivk kaže, da to niso vse možne spremenljivke, temveč zgolj 
njihovi pogostejši primeri, izbrani v skladu z Gartnerjevimi merili. Prav tako je jasno 
razvidna njegova usmerjenost v raziskovanje okolja in zanemarjanje lastnosti 
posameznikov. 

Slika  3.2 Hevristični referenčni okvir proučevanja začetka novega podjetja po 
Plascki 

 
Vir. Plaschka 1990 v Kampuš Trop 2003, 51. 

Plaschka (1990) v svojem modelu izhaja iz Lewinove teorije polja. Vsak dogodek 
je odvisen od stanja osebe in okolja, vendar je njun relativni pomen v vsakem primeru 
drugačen (Kline 1993 po Kampuš Trop 2003, 51).   
Plaschka je za potrebe svoje raziskave sestavil preprost model ustanovitve novega 
podjetja kot približek splošnega podjetniškega vedenja. Zapisal je, da je podjetniško 
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vedenje funkcija osebnosti ustanovitelja in podjetnikovega mikrosocialnega okolja. 
Plaschka se je pri oblikovanju hipotez v svoji raziskavi oblikovanja podjetij zatekel k 
hevrističnemu referenčnemu okviru, ki je prikazan na sliki 3.2. Iz njega je razvidno, da 
je upošteval okolje v vlogi moderatorja posameznikove zveze med njegovo motivacijo 
in ustanovitvijo podjetja. Poleg tega je zanimivo, da ni upošteval in prikazal možnosti 
neposrednega vpliva okolja, niti na ustanovitev niti na uspešnost poslovanja podjetja. 

Slika 3.3 Oblikovanje podjetniškega dogodka po Shaperu in Sokolovi 

 
Vir: Shapero in Sokol 1982 v Kampuš Trop 2003, 53. 

Model podjetniškega dogodka Shapera in Sokolove. Shapero (1975) ugotavlja, da 
so podjetniki lahko zelo različni ljudje, zato se ni mogoče zadovoljiti s preprostim 
psihološkim profilom. Velika večina ljudi je pri sebi sposobna razviti višjo stopnjo 
podjetnosti, saj se podjetniki ne rodijo, temveč razvijajo skupaj s svojo aktivnostjo. 
Paradigma Shapera in Sokolove (1982), opisuje ustanovitev podjetja kot približek 
podjetniškega vedenja. Na ustanovitev podjetja gleda kot na konec enih in začetek 
drugih procesov. Avtorja sta oblikovala splet dejavnikov, ki vplivajo na sprejemanje 
odločitve o ustanovitvi lastnega podjetja, ki ga prikazuje slika 3.3. Trdita, da noben od 
prikazanih dejavnikov ne more sam vplivati na izid celotnega podjetniškega procesa, 
ker noben sam zase ni zadosten.  

Shapero-Sokolina (1982) paradigma pravi, da je vsak podjetniški dogodek ali 
oblikovanje podjetja rezultat dveh odločitev, in sicer odločitve o spremembi življenjske 
poti ter odločitve o ustanovitvi podjetja. Ustanovitev podjetja je pogojena z dvema 
silama; s potisno (push) in privlačno (pull) silo. Model podjetniškega dogodka Shapera 
in Sokolove je zgrajen na hipotezi, da posameznik s podjetniško idejo ustanovi podjetje 
šele takrat, ko ugotovi, da je le-to zaželeno in uresničljivo s strani njegovega okolja.  
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 Zaznavanje zaželenosti podjetnika v okolju je v določeni meri pod vplivom 
posameznikove nacionalne kulture, subkulture, družine, izobraževanja, vrstnikov, 
prijateljev in vplivnih posameznikov, torej socialnega okolja.  
 Zaznavanje možnosti oblikovanja podjetja je v veliki meri odvisna od finančne 
podpore. Večina novih podjetij se financira iz osebnih prihrankov, denarja družinskih 
in osebnih prijateljev. Razpoložljivost kapitala za prostore, stroje, opremo, zaloge in 
plače je univerzalna zahteva malih podjetij. K ustanavljanju podjetij tako prispevajo 
svoj delež številni dejavniki zunanjega okolja. Pomembnejši med njimi so naslednji:  

− država: prispeva infrastrukturo, ki podpira nova podjetja,  
− zgodovina: znanje in nakopičene poslovne izkušnje,  
− trženje: informacije iz relevantnih podjetij,  
− modeli vlog: vzorniki vseh vrst,  
− finance: morajo biti razpoložljive (tvegani kapital).  

V kolikor v okolju deluje več takšnih in podobnih pozitivnih dejavnikov, se poveča 
veljetnost, da bodo določeni posamezniki ustanavljali nova podjetja.  

Slika 3.4 Model ustanavljanja in rasti novega podjetja po Greenbergerju in 
Sextonu 

 
Vir: prirejeno po Greenbergerju in Sextonu 1988 v Kampuš Trop 2003, 54. 

Greenberger in Sexton (1988) sta z uporabo spoznanj iz zelo različnih virov s 
področja menedžmenta, psihologije in podjetništva razvila model ustanavljanja in 
rasti novega podjetja, ki ga prikazuje slika 3.4.  
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 Njun model tvorijo trije katalitični dejavniki, potrebni za identifikacijo 
priložnosti za oblikovanje novega podjetja (osebnost, vizija in želena kontrola), štirje 
moderatorski dejavniki, ki vplivajo na delovanje katalitičnih dejavnikov 
posameznika glede ustanovitve in rasti podjetja (izstopajoči dogodki, socialna 
podpora, zaznavanje sebe in posedovana kontrola) in verjetnost, da se bo oseba 
odločila za ustanovitev podjetja ali njegovo rast.  
 V nadaljevanju predstavljamo elemente iz prikazanega modela (po Kampuš Trop 
2003, 55−56).  

1. Katalitični dejavniki:  
− osebnost: med psihološkimi potezami po mnenju avtorjev modela obstajajo take, 

ki predisponirajo posameznika za oblikovanje novega podjetja, in take, ki ga 
predisponirajo za kasnejšo rast podjetja; 

− vizija: posameznik mora imeti predstavo o tem, kaj želi doseči, in o načinu, kako 
bo to svojo zamisel dosegel. Poleg tega mora imeti tudi ustrezno raven energije 
ali prizadevanja, ki je potrebna za uresničevanje vizije; 

− želena kontrola: predvideva se, da tisti, ki nameravajo ustanoviti novo podjetje 
ali povečati njegovo rast, izražajo večjo željo po nadzoru kot tisti, ki ne 
razmišljajo o ustanovitvi ali rasti lastnega podjetja.  

Vendar ustrezna kombinacija vseh treh zgornjih elementov, še ne zagotavlja 
podjetniške aktivnosti. Po mnenju avtorjev obstaja še dodatno število situacijskih 
komponent, ki moderirajo odnose med osebnostjo in vizijo ter odločitvijo o oblikovanju 
novega podjetja.  

2. Situacijski dejavniki: obstajajo štirje pomembni dejavniki, ki pomagajo 
posamezniku preiti od neiniciatorja do ustanovitelja novega podjetja. Le-ti so:  

− izstopajoči dogodki: posameznik je izpostavljen velikemu številu dogodkov, 
vendar je njegova pozornost usmerjena le na izstopajoče dogodke, ki vplivajo na 
njegovo odločitev o oblikovanju novega podjetja;  

− zaznavanje sebe: za ustanovitev podjetja morajo ljudje poleg tega, da imajo 
prave osebnostne lastnosti, sebe tudi zaznavati kot osebo, ki bo ustanovila novo 
podjetje, in kasneje to velja tudi za njegovo rast. Začeti mora verjeti, da je 
podjetnik; 

− socialna podpora: oseba, ki prvič oblikuje novo podjetje, mora spremeniti svoje 
mnenje o sebi. Raziskave kažejo, da pri tem procesu v veliki meri pomaga 
ustrezna stopnja socialne podpore. Le-ta mu lahko potrjuje, da so njegova 
prepričanja, trditve in mnenja kredibilna, kar mu omogoči, da tudi sam prične 
verjeti v takšno stanje. Tudi druženje podjetnika z drugimi podjetniki je ena 
glavnih oblik uspešnega iskanja modela vloge; 
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− posedovana kontrola: posameznik bo ustanovil novo podjetje (in se kasneje 
odloči za njegovo rast), če bo to povečalo njegovo stopnjo nadzora in/ali 
možnosti doseganja drugih želenih izidov.  

3. Ustanovitev novega podjetja: Greenberger in Sexton (1988) s svojim modelom 
ne pojasnita podrobno rezultata oz. izida opisanega podjetniškega procesa. 
Govorita le o rezultirajoči verjetnosti, nameri, da bo oseba ustanovila novo 
podjetje.  

4. Rast in uspeh novega podjetja: akt ustanovitve podjetja še zdaleč ne zagotavlja 
tudi njegovega obstoja, kaj šele njegove rasti ali uspešnosti. Nasprotno, potem 
ko je podjetje ustanovljeno, se podjetnik nenadoma sooči najprej s problemi 
njegovega obstoja, nato pa še s problemi rasti, razvoja in uspešnosti.  

Slika 3.5 Model podjetniške motivacije po Kuratku in Hodgettsu  

 

Vir: Kuratko in Hodgetts 1995 v Pšeničny idr. 2000, 72. 

Po modelu podjetniške motivacije Kuratka in Hodgettsa (1995 po Pšeničny idr. 
2000, 73) je odločitev za podjetniško ravnanje rezultat več dejavnikov. Med njimi so 
zagotovo osebnostne lastnosti posameznika, domače in poslovno okolje, in ne nazadnje 
tudi povsem podjetniški motiv: podjetnik primerja svojo predstavo oziroma 
pričakovanja z možnimi koristmi podjetniškega podjema. Ko se pričakovani rezultat 
podjetnikovega ravnanja ujame z njegovimi pričakovanji, dobi podjetnik vzgon za novo 
podjetniško odločitev (Pšeničny idr. 2000, 71). 
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Slika 3.6 Podjetniški proces po Bygravu  

 

Vir: Vidic 1997, 34. 

Po Bygravu je podjetnik inovator, razvijalec in uresničevalec, ki je sposoben 
prepoznati ali vzbuditi tržno potrebo in na njeni osnovi z razvojem izvedljive in tržno 
zanimive podjetniške ideje ustvariti podjetniško priložnost. Z vzpostavitvijo 
organizacije in vložkom časa, naporov, denarja in spretnosti v procesu uresničevanja 
podjetniške priložnosti ustvarja dodano vrednost. Pri tem prevzema tveganje na 
konkurenčnih trgih in v primeru uspeha požanje nagrado (predvsem finančno) za 
vložene napore (Pšeničny idr. 2000, 28). 

Slika 3.7 Podjetniški proces po Cunninghamu 

 
Vir: Cunningham 1991 v Vidic 1997, 34. 

Slika (3.7) ponazarja součinkovanje med posameznimi elementi procesa, ki 
predstavljajo del realnega sveta. Podjetnik in njegova samoocenitev se vključujeta v 
okolje s svojo podjetniško priložnostjo. Četrti element je odraz treh, prej navedenih 
elementov, in je odvisen od načina razvijanja pridobljene podjetniške priložnosti. Filion 
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poudarja odvisnost načina razvijanja lastne podjetniške priložnosti od svetovnega 
nazora podjetnika, samozavesti, učnih aktivnosti, načina sprejemanja odločitev, ciljev 
podjetnika in zunanjega okolja (Vidic 1997, 34). 

Slika 3.8 Model podjetniških motivacij v povezavi s podjetniškim procesom po 
Shanu, Locku in Collinsu 

 

Vir: Shane, Locke in Collins 2003, 274. 

Vzajemno vplivanje osebnostnih in okoljskih dejavnikov na proces ustanavljanja 
podjetja so zagovarjali tudi Shane, Locke in Collins (2003, 274). Njihov model 
podjetniških motivacij v povezavi s podjetniškim procesom je podrobneje predstavljen v 
nadaljevanju. 

Shane, Lock in Collins (2003, 274) so zgornji model predlagali kot izhodišče za 
bodoče empirične raziskave pri proučevanju vloge vplivnih dejavnikov v podjetniškem 
procesu. Avtorji namreč smatrajo podjetništvo oziroma ustanavljanje podjetja kot 
dinamični proces v teku in ne kot enkratno dejavnost ali poklic, ki ga izbere 
posameznik. Odločitev za ustanovitev podjetja nastaja skozi različne faze podjetniškega 
procesa.  

Kot izhodiščne in ključne dejavnike model vključuje osebnostne dejavnike, ki po 
mnenju psihologov vplivajo na vedenje posameznika, podjetniške poslovne priložnosti, 
ki nedvomno spodbujajo posameznika pri odločitvi za ustanovitev podjetja, in dejavnike 
okolja, kot so pravni sistem, stopnja gospodarske razvitosti, razpoložljivost finančnih 
vrov itd.   

Posamezniki s svojimi osebnostnimi značilnostmi in željami, pod vplivom 
posameznih značilnosti okolja, različno zaznavajo podjetniške priložnosti, jih 
ovrednotijo, razvijajo ideje − proizvode ali storitve ki jih bodo ponujali kupcem, 
priskrbijo človeške in finančne vire, ustanovijo podjetje in sledijo kupcem. Le nekateri 
dejavniki, morda pa tudi vsi, vplivajo na prehajanje posameznikov v podjetniškem 
procesu iz ene stopnje v drugo. Relativna moč vpliva posameznega dejavnika lahko 
variira v odvisnosti od proučevane faze v podjetniškem procesu. Namreč možno je, da 
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imajo določeni dejavniki v eni fazi podjetniškega procesa velik vpliv, vendar so 
nepomembni v nadaljnjih fazah podjetniškega procesa (Shane, Locke in Collins 2003, 
274). 

Opisani modeli pa tudi številni drugi modeli ustanavljanja in rasti novega podjetja, 
pomenijo napredek v oblikovanju teorije podjetništva in povečujejo razumevanje 
podjetniških procesov. Vendar je hkrati res, da ima vsak izmed njih tudi določene 
omejitve. Omenili bomo le nekaj najpomembnejših slabosti obravnavanih modelov 
(Kline 1993 po Kampuš Trop 2003, 57):  

− modeli praviloma ne gradijo na izbrani teoriji, temveč na delnih ugotovitvah, 
ki jih nato le povežejo; 

− praviloma so proučene le nekatere delne zveze med elementi, vključenimi v 
model; 

− vsi modeli vključujejo podporo okolja, vendar ostaja nejasno, kateri elementi 
so to; 

− pri vseh modelih ostaja povsem odprt problem operacionalizacije posameznih 
elementov, ki ga tvorijo; 

− v literaturi je kar nekaj modelov, vendar malo empiričnih poskusov njihovega 
testiranja.  

Ne glede na vse navedene slabosti pa takšni modeli pomenijo velik napredek na 
področju raziskovanja podjetniškega vedenja, ki je v našem primeru posplošeno na 
ustanavljanje, željo po rasti in zaznano uspešnost podjetja. Njihova spoznanja, kakor 
tudi druge ugotovitve tega poglavja bomo uporabili pri:  

− graditvi lastnega modela vplivnih dejavnikov ustanavljanja, želje po rasti in 
zaznane uspešnosti novih podjetij,  

− oblikovanju vprašalnika, ki ga podajamo v prilogi 1 in na podlagi katerega smo 
izpeljali raziskavo na vzorcu 116-tih podjetnikov v Sloveniji,  

− interpretaciji dobljenih rezultatov svoje raziskave o vplivnih dejavnikih 
ustanavljanja, želje po rasti in zaznane uspešnosti novih podjetij.  

3.1 Osebnostni dejavniki  

Družbeno, ekonomsko in kulturno okolje v posamezni državi pomembno vpliva na 
to, koliko posameznikov bo zasnovalo podjetje. Močan vpliv imajo tudi osebnostni 
dejavniki, in sicer motivacija za podjetništvo in nekatere osebnostne lastnosti, kot so 
znanje in veščine, ki so potrebne za podjetništvo, pripravljenost prevzemanja tveganj in 
mnoge druge lastnosti. Samo določen odstotek prebivalstva se odloči za ukvarjanje s 
podjetništvom. Leta 2007 se je ta odstotek gibal med 4 % v Rusiji in 47 % na Tajskem 
(Rebernik idr. 2007, 9). 
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Veliko raziskav v svetu posveča uspešnim podjetnikom veliko pozornosti. 
Največkrat se raziskave usmerjajo v preučevanje dednih značilnosti, družinske vzgoje in 
izkušenj, pridobljenih v poklicni karieri podjetnka. Vendar se do danes še noben 
psihološki model ni pokazal kot uporaben. Uspešni podjetniki so lahko različne rase, 
različnega spola ter prihajajo iz različnih okolij. Dejstvo je, da uspešni podjetniki delijo 
skupne značilnosti in način obnašanja. Delajo zelo predano in so običajno močno 
privrženi svoji priložnosti in delu. Raje vidijo kozarec napol poln kot pa napol prazen. 
Nenehno poudarjajo integriteto v podjetju, vzbujajo zdravo tekmovalnost in pot k 
zmagi. Ne zadovoljuje jih trenutno stanje, zato nenehno iščejo nove priložnosti za 
dopolnitev in obogatitev obstoječega stanja. Propadel posel uporabljajo kot zgled za 
učenje na novih pozitivnih vzorcih, popolnost uporabljajo kot cilj za dosego 
učinkovitosti. Poleg tega verjamejo, da lahko vsak posameznik pripomore tako k 
bogatejšemu končnemu produktu kot tudi k bogatejšemu lastnemu življenju. Uspešni 
podjetniki razvijajo podjetniški pristop karizmatičnega vodenja (Timmons 1994, 24).  

V nadaljevanju predstavljamo nekatere pomembnejše elemente, ki jih avtorji in 
raziskovalci opredeljujejo kot lastnosti, ki izhajajo iz posameznika in vplivajo na 
odločitev o ustanovitvi podjetja. Iz obsežne literature izhaja, da posamezne lastnosti 
avtorji zelo različno poimenujejo, pojmujejo in grupirajo. V nadaljevanju prikazane 
osebnostne lastnosti smo po lastni presoji povzeli po različnih avtorjih in jih vključili v 
lastni model dejavnikov ustanavljanja podjetja, ki je sicer prirejen po Shanu, Locku in 
Collinsu (slika 3.8).  

3.1.1 Ustanovitveni razlogi 

Razlogi za ustanovitev podjetja, ki jih nekateri pojmujejo tudi kot podjetniška 
motivacija, izhajajo iz vprašanja: »Kaj motivira podjetnika, da sprejme vsa tveganja in 
ustanovi novo podjetje, kar pomeni, da izbere podjetniško kariero, vsem oviram na poti 
k uspehu navkljub?« Čeprav so mnogi zainteresirani za ustanovitev novega podjetja in 
imajo celo primerno podlago in finančna sredstva, se le redki odločijo za ta korak. 
Ljudje, ki jim je udobno v službi in imajo varno delovno mesto, družino, ki jo morajo 
preživljati, ter jim je ljubši njihov trenutni življenjski slog in precej predvidljiv prosti 
čas, pogosto ne želijo sprejeti tveganj, povezanih z ustanavljanjem novega podjetja 
(Antončič idr. 2002, 42). 

Kadar gredo posamezniki v podjetništvo, ker nimajo nobene druge možnosti za 
preživetje, se govori o podjetništvu zaradi nujnosti, ki ga je največ v revnejših državah 
in zaradi katerega izkazujejo te države tudi zelo visoko stopnjo vključevanja odraslega 
prebivalstva v podjetništvo. Kadar pa ne gre za podjetništvo zaradi nujnosti, odločitev 
temelji na presoji oportunitetnih stroškov, ki so za vsakega posameznika različni. 

Nekatere raziskave so pokazale, da posamezniki ponavadi ustanavljajo podjetja na 
področjih, ki so jim znana. Morda prihaja še močnejša spodbuda, da se nekdo otrese 
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lenobnosti in spremeni trenutni življenjski slog z ustvarjanjem nečesa novega, iz 
negativne energije oziroma spremembe. Precej podjetij so ustanovili ljudje, ki so se 
upokojili, se preselili zaradi selitve člana družine ali ki so bili odpuščeni. Verjetno ni 
močnejše sile kot je osebna zmedenost, ki spodbudi posameznika k dejanjem. Raziskava 
v enem večjih mest v ZDA je pokazala, da se je število novih podjetij na rumenih 
straneh povečalo za 12 odstotkov prav v obdobju odpuščanj. Še en razlog za 
spremembo, ki lahko vodi k ustanovitvi podjetja, je konec izobraževanja. Na primer 
študent, ki v službi ni napredoval po koncu svojega študija, je lahko razočaran in se 
odloči zapustiti delovno mesto in ustanoviti podjetje. Odločitev o ustanovitvi podjetja se 
pojavi, ko posameznik dojame, da je ustanovitev podjetja zaželena in možna (Antončič 
idr. 2002, 32). 

Slika 3.9 Odločanje za morebitne podjetnike  

 
Vir: Hisrich 1986, 90 v Antončič idr. 2002, 31. 

Kot je bilo tudi že prikazano na podlagi različnih modelov ustanavljanja podjetij, 
nekateri avtorji razlagajo odločitev o podjetniški karieri na podlagi dejavnikov potiska 
(push) in potega (pull). Dejavniki potiska vključujejo brezposelnost, blokirano 
napredovanje, nazadovanje, frustracije s prejšnjo zaposlitvijo, potrebo po kreativnem 
izražanju in potrebo po sprejemljivem preživetju. Gre skratka za dogodke in situacije v 
življenju posameznika, ki slednjega v podjetništvo potisnejo ali skoraj prisilijo, ne glede 
na njegovo prvotno željo po podjetniškem udejstvovanju. Na primer negativne izkušnje 
in razočaranje iz dosedanjega delovnega okolja so načini motivacije, ko ustanovitelji 
podjetij ne verjamejo, da lahko izboljšajo in spremenijo njihov sistem na boljše. Takšni 
načini dela pripeljejo ljudi do tega, da zapustijo svoje delovno mesto. Ti razlogi se 
nanašajo predvsem na ženske, vendar veljajo tudi za moške, saj je veliko moških že 
doživelo visoko raven razočaranja (Ruzzier idr. 2008, 69). 

Naslednji pomembni negativni razlog pri samozaposlovanju je izguba službe. To ne 
predstavlja zgolj osebne in čustvene stiske, temveč prej ali slej pripelje tudi do finančne 
krize. Po izgubi službe se lahko ljudje znajdejo v nezavidljivem položaju in ustanovijo 
podjetje zgolj zaradi vira dohodka. Zaradi tega podjetniki pogosto postanejo nejevoljni 
in pretreseni podjetniki ali lastniki manjših podjetij. Lastniki majhnih podjetij tako 
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zagotavljajo bolj svojo zaposlitev. Drugi dejavnik, ki prispeva k nenaklonjenosti do 
podjetništva ali samozaposlitve, je zaposlitveni položaj. Brezposelnost kot zaposlitveni 
položaj je torej vzrok, da se ljudje odločajo za samozaposlitev, ki je zato pogosto 
predstavljena kot alternativa negotovi zaposlitvi oziroma nezaposlenosti. Na žalost se je 
izkazalo, da so podjetja, ki so bila ustanovljena kot alternativa brezposelnosti, imela 
visoko raven neuspeha, do katerega je pogosto prihajalo zaradi pomanjkanja začetne 
motivacije. Nekateri samozaposleni občasno naletijo na težave zaradi spremembe 
načina dela in zaradi neupravičeno visokih pričakovanj. 

Dejavniki potega vključujejo predvsem posameznikovo željo po neodvisnosti, 
kreativnem izražanju, opravljanju dela, v katerem bi se počutil dobro, in željo po 
dobičku. V dejavnike potega, torej spodbude za podjetništvo, pa lahko štejemo tudi vse 
zunanje dejavnike, ki ustvarjajo ugodne pogoje za ustanavljanje novih podjetij. Med te 
dejavnike lahko štejemo vse državne podporne sisteme, ki zagotavljajo pomoč pri 
samozaposlitvi, svetovanje, ugodnejšo davčno politiko, subvencije za mlade podjetnike 
ipd. (Ruzzier idr. 2008, 69−77). 

Notranji in zunanji motivacijski dejavniki, ki vplivajo na to, zakaj se ljudje 
odločijo za ustanovitev podjetja, niso medsebojno izključujoči in so pogosto 
kombinacija več razlogov in dogodkov. Na primer izguba službe bi bila lahko pogubna 
za osebo, ki je že sama po sebi jezna, ampak ima poslovno zamisel v glavi. V tem 
primeru je lahko izguba službe pozitivna in je ravno tisto kar je oseba potrebovala.  

Raziskave so pokazale, da imajo podjetniki poleg osnovnih motivov, značilnih za 
večino ljudi (potreba po uspehu, po moči, uveljavitvi, po priznanju drugih), še druge 
motive za svoje podjetniško ravnanje in delovanje. Med njimi navajajo: podjetništvo kot 
način življenja, uživanje v poslu in delu, razumevanje drugih ljudi in njihovih potreb, 
motiviranje ljudi za doseganje ciljev, zgraditev organizacije, rast podjetja do 
pomembnosti v dejavnosti, želja po podjetniški žetvi.  

V tabeli 3.2 so prikazani razlogi oz. motivi, ki so spodbudili različne skupine 
slovenskih podjetnikov k podjetniškemu podvigu.  
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Tabela 3.2 Motivi slovenskih podjetniških skupin za podjetniško kariero (v 
odstotkih) 

MOTIVI ZA 
USTANOVITEV 

PODJETJA 

NASTAJAJOČI  
IN NOVI 

PODJETNIKI 
(2007) 

DINAMIČNI 
PODJETNIKI 

(1994) 

PODJETNIKI 
 

(1997) 

SAMOZAPO-
SLENE OSEBE 

(1997) 

ŽENSKE 
PODJETNICE 

(1997) 

OBRTNIKI 
 

(1999) 

DOSEŽKI − 
uporabiti svoje 
zmožnosti 

- 33 % 45 % 16 % 46 % 11 % 

NEODVISNOST − 
delati na svojem 

68 % 30 % 69 % 35 % 65 % 49 % 

DENAR − 
večji zaslužek 

27 % 11 % 19 % 8 % 26 % 22 % 

KARIERA/ 
VARNOST − 
najboljša 
prihodnost 

- 17 % 17 % 24 % 5 % - 

EKONOMSKA 
NUJNOST − ni 
drugih možnosti 

7 % 4 % 12 % 53 % 13 % 10 % 

KONTROLA − 
postati šef 

- 2 % 1 % - - 1 % 

STATUS − višje 
na družbeni lestvici 

- 2 % 2 % - 12 % 3 % 

DRUGO 1 % 1 % 2 % - 12 % 3 % 

Velikost vzorca 144 150 221 205 106 51 

Vir:  Rebernik, Tominc in Pušnik 2008, 55; Glas in Drnovšek 2000; Glas in Pšeničny 2000, 
173 v Pšeničny idr. 2000, 74. 

Čeprav so motivaciijski dejavniki za ustanovitev podjetja zelo različni, iz 
dosedanjih raziskav izhaja, da je najpogosteje navedeni razlog za odločitev postati 
podjetnik neodvisnost – ne delati za nekoga drugega. Torej je želja biti sam svoj 
gospodar očitno tisto, kar vodi podjetnike in podjetnice po vsem svetu, da sprejmejo 
družbena, psihološka in finančna tveganja ter delajo veliko število ur, potrebnih za 
zagon in razvoj uspešnega novega podjetja. Nič manj kot takšna motivacija je potrebna, 
da prenesejo vsa razočaranja in trdo delo. Drugi motivacijski dejavniki so različni za 
podjetnike in podjetnice ter po državah. V tujih raziskavah je denar drugi 
najpomembnejši razlog za podjetnike, medtem ko podjetnice kot svoj drugi motivacijski 
dejavnik navajajo: zadovoljstvo z delom, uveljavitev, priložnost in denar.  

Upoštevanje finančnega vidika je pogosto omenjeno po osebnih razlogih. Dva 
glavna finančna razloga sta potreba po denarju in potreba po finančni varnosti ter 
temeljita na podlagi primerjav s trenutnim zaposlitvenim delovnim mestom. Večina 
študij je pokazala, da so osebni razlogi veliko močnejši kot pa finančni razlogi (Birley 
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in Westhead 1994 po Ruzzier idr. 2008, 76) nižje uvrščeni motivacijski dejavniki 
odsevajo delno delovne in družinske razmere kot tudi vzornike.  

Razlogi in motivi za ustanovitev podjetja pri slovenskih podjetnikih in podjetnicah 
so podobni. Najnovejša raziskava v Sloveniji je raziskava GEM Slovenija 20082

3.1.2 Osebnostne lastnosti 

, na 
podlagi katere so ugotovili, da se je kar 77 % slovenskih podjetnikov odločilo ustanoviti 
lastno podjetje zaradi želje po večji neodvisnosti in osebni svobodi, skoraj 27 % pa zato, 
ker so si želeli povečati svoje prihodke. 

Osebnostne lastnosti izhajajo iz vsakega posameznika in so v strokovni literaturi 
najpogosteje predmet proučevanja in razlikovanja podjetnikov od ne-podjetnikov. V 
nadaljevanju predstavljamo nekatere pomembnejše osebnostne lastnosti podjetnikov, 
kot so želja po neodvisnosti, potreba po dosežkih, samoučinkovitost in samozaupanje, 
mesto nadzora, nagnjenost k tveganju, usposobljenost in sposobnost zaznavanja ter 
izkoriščanja podjetniških priložnosti. 

Želja po neodvisnosti 

Številne predstavitve uspešnih podjetnikov le-te prikazujejo kot odločne, neodvisne 
pionirje, ki svojo ustvarjalnost izražajo z udejanjanjem svojih idej, ne da bi za to 
potrebovali odobravanje drugih. Podjetniki veljajo za osebe, ki se težko prilagajajo 
obstoječim sistemom in s težavo priznavajo avtoriteto nad sabo. So osebe, ki želijo 
delati po lastnih pravilih in načelih, zaradi česar se odločijo za ustanovitev lastnega 
podjetja. 

Neodvisnost vključuje prevzemanje odgovornosti za lastno presojo v nasprotju s 
slepim sledenjem trditvam drugih. Vključuje tudi prevzemanje odgovornosti za lastno 
življenje. Mnogi raziskovalci so ugotovili, da podjetniška vloga zahteva neodvisnost. 
Podjetnik namreč prevzema odgovornost za izrabo priložnosti, ki predhodno ni 
obstajala, in je v končni fazi tudi odgovoren za rezultat, ki je dosežen ali pa tudi ne. 
Podjetnik je običajno takšna oseba, da mora delati na svoj način in težko dela za nekoga 
drugega.  

Nekatere študije so pokazale, da se podjetja tistih, ki so jih ustanovili z željo po 
neodvisnosti, razvijajo hitreje od tistih, ki so bila ustanovljena iz drugih razlogov. 
Zanimiv pa je izid raziskav pri ljudeh z višjo stopnjo želje po neovisnosti, ki torej 
dokazano v večji meri izkoriščajo poslovne priložnosti, na drugi strani pa dejansko 
slabše izvajajo podjetniške aktivnosti (Rebernik in Krošlin 2007, 24). Eden od razlogov 

                                                 
2 Raziskava Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je največja svetovna raziskava 

podjetništva, v okviru katere države proučujejo zgodnje faze podjetniške aktivnosti, ustaljena 
podjetja in dejavnike, ki vplivajo na nastajanje novih podjetij. Slovenija se je raziskavi 
pridružila leta 2002, zadnja objavljena raziskava je bila v letu 2009. 
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za to negativno razmerje je ta, da želja po neodvisnosti pomeni tudi manjšo težnjo 
podjetnika po vzpostavljanju družbenih vezi s strankami, dobavitelji, zaposlenimi ali 
tudi delničarji. Drugi razlog pa gre iskati v dejstvu, da želja po neodvisnosti podjetnika 
ovira pri vključevanju in organiziranju aktivnosti za pridobivanje proizvodnih virov, 
potrebnih za razvoj njegovega podjetja.  

Potreba po dosežkih 

Potreba po dosežkih odraža posameznikovo usmerjenost in željo dosegati 
težavne cilje bodisi z znanjem, prakso ali vztrajanjem. Kot gonilo k zadovoljitvi 
posamezniku ni težko vlagati intenzivnih in ponavljajočih se naporov. V 
prihodnost usmerjeno zastavljanje ciljev vključuje postavljanje prioritet, ki je 
velikokrat povezano tudi z žrtvovanjem drugih aktivnosti in lastnega časa. 

Potrebo po dosežkih je utemeljil McClelland (1961) v svoji na dosežkih temelječi 
motivacijski teoriji, ki se je izkazala kot izjemno primerna za razlago na področju 
podjetniške teorije (Locke 1991; Miner 1980). V skladu z njegovo teorijo posamezniki z 
visoko potrebo po dosežkih (ang. okrajšava nAch − need for achievement) znajo oceniti 
določene delovne naloge in jih tudi dobro izpeljati. Ti posamezniki naj bi bili bolj 
zainteresirani in sposobni bolje ravnati v vlogi podjetnikov. V skladu z nAch teorijo 
posedovanje lastnega podjetja zahteva človeka, ki je zmeren prevzemalec tveganj, 
prevzema odgovornost za lastno uspešnost, previdno spremlja povratne informacije v 
smislu stroškov in dobička ter išče nove ali inovativne načine proizvajanja novih 
proizvodov ali zagotavljanja novih storitev. Vse to so lastnosti, ki jih je moč pripisovati 
osebam z bolj (in ne manj) izraženo potrebo po dosežkih (Rebernik in Krošlin 2007, 
24). Osebe, ki imajo nizko potrebo po dosežkih, najpogosteje sprejemajo ali zelo 
enostavne naloge, pri katerih je tveganje neuspeha nizko, ali zelo zahtevne naloge, s 
čimer lahko svoj morebitni neuspeh upravičijo. Nasprotno osebe z visoko potrebo po 
dosežkih sprejemajo zmerno zahtevne naloge, ki jim še vedno predstavljajo izziv, a so 
obenem v okviru njihovih zmožnosti. Osebe z visoko potrebo po dosežkih iščejo nove 
izzive in stremijo k neodvisnosti. Njihovo največje zadovoljstvo je priznanje družbe za 
njihove dosežke. McClelland je ugotovil, da imajo podjetniki v primerjavi z ostalimi 
skupinami v populaciji večjo potrebo po dosežkih. Podjetniki so posamezniki, ki se 
želijo uveljaviti in imajo željo po priznanju, zaradi česar se začnejo ukvarjati s 
podjetništvom (Ruzzier 2008, 48). 

Obstajajo pa tudi mnoge upravičene kritike teorije nAch, saj je logično, da imajo 
ljudje različne notranje vzpodbude za dosego svojih ciljev, kar vpliva na njihov odnos in 
vedenje (Davidsson 1989). 

Z vidika obravnave vpliva na rast podjetij pa dosedanje empirične raziskave 
podpirajo argumente v prid posameznikom z višjo potrebo po dosežkih. Kaže namreč, 
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da so slednji ustanovitelji hitreje rastočih podjetij pogosteje kot tisti, ki imajo nižje 
izražene potrebe po dosežkih (Lee in Tsang 2001; Collins idr. 2000; Miner idr.1989).  

Samoučinkovitost in samozaupanje 

Posamezniki vstopajo v podjetništvo z omejenim znanjem, izkušnjami in 
sposobnostmi. Delmar in Davidsson (1999) menita, da bo podjetnik z akumuliranjem 
informacij in izkušenj potrebna znanja sicer dograjeval, kjub temu pa je začetno 
samozaupanje posameznika v lastno znanje in sposobnosti pomembno. 
Samoučinkovitost je zaupanje v lastne sposobnosti. Opredeljena je kot moč osebnega 
prepričanja o lastnih zmožnostih uspešnega izvajanja različnih nalog in vlog. Te vloge 
in naloge so z različnih področij podjetniškega delovanja: trženje, inovacije, 
menedžment, prevzemanje tveganja in finančni nadzor. Na zaznavanje 
samoučinkovitosti lahko morda gledamo kot na značilnost, ne glede na to, ali je 
prirojena ali pridobljena. Zaradi tega obstaja možnost, da je zaznavanje 
samoučinkovitosti res prava razlikovalna osebnostna značilnost podjetnika (Antončič 
idr. 2002, 88−89).  

Zaznavanje lastne samoučinkovitosti vpliva na način obnašanja, razmišljanja in 
stopnjo motiviranosti. Osebe, ki zaznavajo sebe kot samoučinkovite, so ambiciozne in 
sprejemajo težke naloge, na katere gledajo kot na izzive, s katerimi se je potrebno 
spopasti. Postavljajo si visoke cilje in verjamejo v njihovo uresničitev (Ruzzier idr. 
2008, 49). Ljudje z višjo stopnjo samoučinkovitosti izrabljajo poslovne priložnosti 
pogosteje od drugih. Imeti morajo zaupanje v lastno presojo, saj se velikokrat spopadajo 
s skeptičnim in nezaupljivim mnenjem večine. Študije so pokazale, da imajo podjetniki 
v primerjavi z menedžerji višjo stopnjo samoučinkovitosti (Baron in Markman 1999). 
Sklepamo lahko tudi, da stopnja samoučinkovitosti posameznika pozitivno vpliva na 
uspešnost podjetniške aktivnosti, vendar pa za to trditev ne obstajajo potrjene empirične 
raziskave. 

Koncept samoučinkovitosti je osrednji pojem za sodobnejše procesno usmerjene 
teoretike, kot so na primer Scott in Twomey (2001) ter Wang idr. (2001 po Širec 2007, 
88), ki smatrajo, da vzročno razmerje med vero vase in ostalimi spremenljivkami vpliva 
na namene in dejanja. Izpeljano iz Bandurove teorije družbenega učenja (1982), je 
samoučinkovitost povezana s prepričanjem, da je posameznik sposoben izvesti določeno 
nalogo. Nekateri avtorji to sposobnost poimenujejo tudi kot »vedeti kako« (ang. know-
how), posameznikovo percepcijo lastnih sposobnosti pa vidijo tudi kot ključno 
spremenljivko, ki določa moč podjetnikovega namena in možnosti, da bodo ti nameni 
spremenjeni v dejanja. 

Tudi drugi pisci in raziskovalci menijo, da na samoučinkovitost vplivajo različne 
spremenljivke. Okoljski dejavniki, kot so pridobitev znanja in namestniške izkušnje 
(Shaver in Scott 1991 po Ruzzier idr. 2008, 69), učenje skozi opazovanje ali igro vlog, 
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družbeno prepričevanje, zaznavanje osebnih kvalitet in zahtev (Boyd in Vozikis 1994 
po Ruzzier idr. 2008, 69) ter posameznikova ocena dostopnosti sredstev in omejitve, 
vplivajo na samoučinkovitost, kar pa je ena ključnih lastnosti za doseganje podjetniških 
uspehov. 

Mesto nadzora 

V središču teorij obladovanja oz. kontrole, ki so delo avtorja Rottersa (1966), je 
posameznikovo zaznavanje izidov dogodkov, ki bodisi so ali niso v domeni njegove 
kontrole in razumevanja. Mesto obvladovanja razumemo kot prepričanje posameznika, 
da ima ali nima vpliva na okolje, v katerem se nahaja. Ljudje z notranjim mestom 
nadzora so prepričani, da imajo vpliv na okolje, torej da so rezultati njihovih dejanj 
posledica lastnih odločitev in zmožnosti, medtem ko ljudje z zunanjim mestom nadzora 
so prepričani, da so rezultati njihovih dejanj odvisni predvsem od sreče in naključij. 
Ljudje, ki imajo močneje izraženo notranje mesto obvladovanja in zaradi tega močnejši 
občutek nadzora nad dogajanjem v okolju, ki jih obdaja, bodo bolje izrabljali porajajoče 
se poslovne priložnosti od drugih. Samoocenitev je dejansko odvisna od tega, v kolikšni 
meri podjetnik verjame, da lahko vpliva na okolje, ki ga obdaja. 

Kar nekaj raziskav potrjuje trditev, da imajo podjetniki močneje izraženo notranje 
mesto obvladovanja (Shapero 1975; Caird 1991). Podobne izsledke podajajo 
raziskovalci, ko primerjajo podjetnike, ustanovitelje in menedžerje (Ward 1993). Tudi 
delež samozaposlenih je večji v skupini posameznikov z močnejšim notranjim mestom 
obvladovanja (Evans in Leighton 1989; Schiller in Crewson 1997). Raziskave tudi 
dokazujejo, da notranje motivirani posamezniki ustvarjajo nova podjetja, ki preživijo 
(Gimeno idr. 1997), pa tudi podjetja, ki rastejo hitreje od zunanje orientiranih 
ustanoviteljev podjetij (Lee in Tsang 2001). Tudi zaslužki notranje orientiranih 
podjetnikov naj bi presegli zneske zunanje orientiranih posameznikov (Schiller in 
Crewson 1997).  

Nagnjenost k tveganju 

Podjetniki se s pričetkom lastnega posla spopadajo s številnimi tveganji. 
Sprejemanje tveganja, tako finančnega, družbenega kot psihološkega, je del 
podjetniškega procesa. Tvegati je potrebno veliko časa, prihrankov, živeti v stalni 
negotovosti, se dnevno soočati s prevzemanjem odgovornosti, delovati v stresnih 
situacijah ... Kljub tem pomislekom se mnogo ljudi po vsem svetu vendarle odloči za 
podjetniško kariero. Da bi uspeli, se je treba spopasti tudi in predvsem z nevarnostmi, ki 
prežijo na vsakem koraku. Med njimi so predvsem: 

− finančno tveganje, ker je podjetniški podjem neločljivo povezan tudi s 
podjetnikovim vlaganjem osebnih prihrankov, osebnim najemanjem posojil – še 
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posebej v prvih fazah razvoja podjetja, je v začetku podjetnikovo osebno 
tveganje izjemno veliko, kasneje pa se vse bolj prenaša na podjetje. Mnogo 
ljudi ni pripravljeno vložiti svojega denarja in zastaviti premoženja za svoje 
podjetje;  

− tveganje kariere in morda udobne zaposlitve na mestu menedžerja nekega 
večjega podjetja ali strokovnjaka v ustanovi je morda še bolj usodno pri 
odločanju za kariero podjetnika. Podjetnik, ki bo zapustil udobno delovno 
mesto v podjetju, da bi se lotil lastnega podjetniškega podviga, se ob neuspehu 
najverjetneje ne bo več mogel vrniti v staro službo. Zato se za podjetništvo 
mnogokrat odločajo ljudje, ki so že izgubili udobno službo; 

− tveganje v družini in okolju je izjemno veliko, če družina ne pozna nevarnosti 
podjetniškega podjema, v katerega se podaja eden od partnerjev. Vsaj v 
začetnem obdobju (do deset let) bo družina živela s podjetnikovimi načrti, 
težavami in vsemi nevarnostmi, tudi s stresom. Pred odločitvijo za podjetniško 
kariero je zato potreben temeljit pogovor, prebrati pa bi kazalo tudi kakšno 
knjigo o podjetništvu. Novo podjetje je neke vrste nov družinski član. Ko se 
podjetniški podjem prične, se pričnejo rahljati tudi vezi s prijatelji, saj zanje 
podjetnik običajno nima več dovolj časa; 

− psihično tveganje je povezano predvsem z možnostjo, da se podjetnik bistveno 
spremeni. Hišo je mogoče zgraditi na novo, pridobiti je mogoče nove prijatelje, 
celo novo družino je mogoče ustvariti, zelo težko pa je pozdraviti psihične 
motnje, ki lahko nastopijo bodisi zaradi slabega prenašanja stresnih situacij 
bodisi zaradi propada podjetja in podobno (Pšeničny idr. 2000, 75). 

Mnogo študij o sprejemanju tveganj v podjetništvu se je osredotočilo na splošno 
nagnjenost k sprejemanju tveganj. Vse sodobne opredelitve podjetnika omenjajo 
sprejemanje tveganj. Večina jih opredeljuje podjetnika kot posameznika, ki je naklonjen 
tveganju. Po drugi strani so sodobnejše raziskave pokazale, da so podjetniki pripravljeni 
sprejemati le zmerno tveganje. Podjetniki preučijo številne alternative, preden sprejmejo 
odločitev o poslu, s čimer zmanjšajo tveganje. Podjetniki niso naklonjeni tveganjem, ki 
so neobvladljive narave, vendar se zaradi pretirane samozavesti, zaupanja vase in 
prepričanja o lastnih spodobnostih pogosto spustijo v tvegane situacije (Wu in Knott 
2005 po Ruzzier idr. 2008, 49). 

Drugi segment raziskav, ki jih lahko povezujemo s proučevanjem težnje po 
prevzemanju tveganj, pa je toleriranje negotovosti ali posameznikove pripravljenosti 
prevzemanja pobude, ko so izidi neznani (Schere 1982). Vendar pa vse tovrstne 
raziskave ljudi ne povedo praviloma ničesar o tem, ali so le-ti tudi uspešnejši pri 
izvajanju podjetniških aktivnosti. Predpostavili bi namreč lahko, da posamezniki z višjo 
stopnjo pripravljenosti prevzemanja tveganja tudi bolje obvladujejo sprejemanje 
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odločitev v negotovih okoliščinah. Čeprav obstaja le malo tovrstnih raziskav, pa 
nekatere od njih ugotavljajo, da je ustanoviteljeva pripravljenost za prevzemanje tveganj 
negativno povezana z uspešnostjo podjetja (Miner idr. 1989; Forlani in Mullins 2000). 
Omenimo naj še težavo vrednotenja prevzemanja tveganj kot podjetniškega motivatorja. 
Mnogi na ta način pridobljeni rezultati so namreč dvomljivi zaradi vrednotenja 
samoučinkovitosti (Corman, Perles in Vancini 1988; Fry 1993). Ocenjevanje nekaterih 
rezultatov raziskav je pokazalo, da so ustanovitelji objektivno pripravljeni prevzemati 
večja tveganja, vendar pa sami svojih dejanj ne zaznavajo kot tveganih. Zato je 
potrebno biti izjemno previden pri uporabi merila vrednotenja pripravljenosti za 
prevzemanje tveganj, saj lahko pride do mešanja s konceptom vrednotenja 
samoučinkovitosti.  

Usposobljenost (znanje, informiranost in izkušnje) 

Viri podjetja, ki temeljijo na znanju, so še posebej pomembni v procesu 
pridobivanja ali ustvarjanja konkurenčne prednosti, in sicer predvsem zato, ker je take 
vire težko posnemati. To omogoča podjetju diferenciacijo in pozitivno vpliva na 
poslovno uspešnost. Različni avtorji pa imajo različne poglede na to, kakšna znanja 
podjetnik potrebuje.  

Na fakulteti se le malo bodočih podjetnikov zaveda, da bo podjetništvo njihov 
glavni življenjski cilj. Celo med manjšino, ki se tega zaveda, razmeroma malo 
posameznikov ustanovi svoje podjetje takoj po diplomi in še manj se jih pripravlja z 
delom na določenem delovnem mestu ali v določeni panogi. To pomeni, da podjetniki 
nenehno dopolnjujejo svojo izobrazbo s pomočjo knjig, panožnih revij, seminarjev ali 
študijem predmetov na področjih, ki jih ne poznajo dobro. Znanja, ki jih morajo 
podjetniki pridobiti na seminarjih, so financiranje, nadzor, opredelitev priložnosti, 
ovrednotenje podjetja in sklepanje poslov, pa tudi sposobnost, ustvarjalnost (Antončič 
idr. 2002, 48). 

Podjetniki se večinoma premalo zavedajo, da lahko premalo znanja posledično 
pomeni slabo izkoriščeno poslovno priložnost in s tem zamujeno možnost pospeševanja 
rasti podjetja in povečevanja storilnosti, s tem pa tudi konkurenčnosti. Vse pogosteje se 
zato dogaja, da podjetniki potrebujejo zunanje svetovalce, da jim nakažejo, kako 
ustvariti novo dodano vrednost (Ruzzier idr. 2008, 54). Za podjetnike je tudi značilno, 
da v različnih obdobjih rasti podjetja potrebujejo različna znanja in tudi zaradi tega je 
potrebno, da neprestano razvijajo potrebo po znanju. Pri ustanavljanju novega podjetja 
in izvedbi posla podjetniki največ časa namenjajo proizvodnim vprašanjem. S 
proizvodnega vidika je namreč podjetnik običajno dobro usposobljen, manjkajo pa mu 
funkcionalna znanja o trgu, trženju, financah in kadrovskih zadevah. Omejitve pri 
znanju na eni strani, na drugi pa prepričanje v lastne sposobnosti za reševanje vseh 
problemov sta pogosti oviri, zaradi katerih podjetnik težko preraste v uspešnega 
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podjetnika. Najhuje pa je, da se podjetnik sploh ne zaveda, katera znanja mu manjkajo 
in kje jih poiskati (Tajnikar 2000).  

Način pridobivanja znanja je za podjetnika specifičen. Po navadi se uči iz tistega, v 
čemer je najboljši. Pri tem raje proučuje že preizkušeno znanje kot pa neodkrito. 
Podjetnik se raje naslanja na klasične kot na podjetniške pristope. Raje npr. proučuje že 
preizkušeno in razpoložljivo znanje kot pa tisto, ki je še neodkrito in še ni bilo 
kombinirano v smislu ponudbe na znanju temelječih storitev, novih orodij, tehnologij, 
virov in priložnosti lahko nenehno ustvarja novo dodano vrednost. Danes na 
najzahtevnejših trgih sveta vodijo tisti podjetniki, ki najbolje izkoriščajo znanje za 
povezovanje obstoječih in novih tehnologij. Uspešni podjetniki stalno razvijajo 
sposobnosti, zmožnosti in tehnike ter pridobivajo specifična znanja za potrebe 
preživetja in inoviranja novih podjetniških priložnosti v svoji dejavnosti. Številne 
raziskave so pokazale, da je pri podjetnikih v zgodnji fazi razvoja izraženo veliko 
pomanjkanje specifičnih znanj, kljub temu pa lahko uspejo. Jamstvo za rast podjetja v 
obdobju zagona so namreč vizija, vztrajnost, mreženje, pozitivna naravnanost do lastne 
podjetniške ideje in sposobnost reševanja problemov. Formalna izobrazba podjetniku 
običajno tega ne prinese. Vendar podjetnik pri svojem delu razvije številna praktična 
znanja, ki so namenjena pravilnemu razumevanju situacij in poslovnih problemov, kot 
so razumevanje trga, razvijanje vizije, oblikovanje in strukturiranje organizacije 
podjetja in uvajanje vseh dejavnikov za pospeševanje podjetniške kulture. Težnja k 
uspehu je najpomembnejši motiv, ki določa, kako se bo podjetnik lotil učenja. 

Običajno pa podjetnik nima veliko časa za pridobivanje znanja, predvsem zaradi 
sprotnega reševanja vsakodnevnih težav. Veliko časa preživi kot udeleženec v 
proizvodnem procesu. Pogosto težko loči svoje vodstvene dejavnosti od operativnih. 
Pomanjkanje znanja menedžmenta je posledica pomanjkljive formalne izobrazbe s 
področja menedžmenta. Večina podjetnikov izredno malo časa namenja pripravi 
strateških odločitev; ne samo zaradi pomanjkanja časa, temveč predvsem zato, ker ta 
funkcija ni med njihovimi priljubljenimi delovnimi dejavnostmi. Poleg tega so v 
majhnih podjetjih zelo omejene možnosti za pridobivanje menedžerskih veščin od 
drugih zaposlenih v podjetju. Sposobnost ustvarjanja vrednosti s pomočjo 
razpoložljivega znanja je vedno odvisna od znanja podjetnika samega. 

Viri podjetniškega znanja so običajno predstavljeni kot ledena gora, ki je 
strukturirana na način, da njen vidni vrh predstavlja eksplicitno znanje3

                                                 
3 Eksplicitno znanje je znanje, ki je zajeto v tekstu, tabelah, opisih izdelkov in podobno. 

Lahko ga prepoznamo, opredelimo, shranimo in prenašamo z namenom nenehne uporabe. 

. Ta del virov 
znanja je lahko najti in prepoznati ter zaradi tega tudi deliti. Eksplicitno znanje ima 
vrsto sinonimov: artikulirano znanje, verbalno znanje, deklarativno znanje, 
objektivno znanje. Pod površjem zavednega pa se nahaja obsežno območje nemega 
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znanja, ki izhaja iz pridobljenih življenjskih izkušenj, prakse, zaznavanja in učenja. Ta 
del neotipljivega znanja je težko deliti. 

V analizah neoklasične ekonomije je veljalo, da posamezniki razpolagajo s 
popolnimi informacijami. V takšnih okoliščinah podjetnik nima nikakršne vloge. Toda 
v razmerah, kjer so informacije nepopolne in se stanje v svetu nenehno hitro spreminja, 
se pokaže potreba po aktivnem odločanju in z njo čedalje pomembnejša vloga 
podjetnika. Če hoče podjetnik poslovati z dobičkom, mora biti sposoben sintetizirati 
širok spekter informacij, ki se nanašajo na preference kupcev, tehnologijo, proizvodne 
tehnike, ponudbo proizvodnih dejavnikov, transportne storitve in tarife (Casson 1982).  
Nekateri menijo, da je potreba po zanesljivih tržnih informacijah najbolj akutna v 
začetnih stadijih oblikovanja podjetja. Ko podjetje raste, bo ustanovitelj lahko dobil 
informacije kot stranski produkt prodaje. Kasneje bo tudi bolj verjetno imel sredstva za 
tržne raziskave in inovacijo proizvoda. Tako je zgodnja rast podjetja, ki je osnova za 
poznejšo diverzifikacijo in ekspanzijo, najverjetneje zasnovana na informacijah, ki jih 
dobi podjetnik, preden začne ustanavljati podjetje. Bolj ko je ta predhodna tržna 
raziskava točna in dobro zasnovana, boljše so možnosti za rast in razvoj novega 
podjetja. To potrjuje tudi Smithova tipologija podjetnikov. Podjetnik tipa oportunist 
zavestno porabi določen čas za iskanje novih proizvodov, procesov in tržnih informacij, 
preden gre v svoj posel, kar tudi prispeva k uspešnosti podjetja (Kampuš Trop 2000, 
81). 

Delovne izkušnje predstavljajo pomemben vidik posedovanja informacij in veščin 
za izrabo podjetniških poslovnih priložnosti in ustanovitev podjetja. Pozitivni vidik 
prejšnjih zaposlitev je, da imajo podjetniki večjo verjetnost za uspeh, če ustanovijo 
podjetje v okviru področja, na katerem so že delali. To pa hkrati pomeni, da so 
ponudniki tveganega kapitala precej v dvomih, če podjetnik nima predhodnih delovnih 
izkušenj na področju, s katerim se želi ukvarjati. Ko je podjetje vpeljano in začne rasti, 
postajajo menedžerske izkušnje in veščine vse pomembnejše. Ob nastanku podjetja 
podjetnik večinoma sam vodi lastno dejavnost, pomaga pa mu nekaj občasnio in redno 
zaposlenih delavcev, z naraščanjem števila zaposlenih ter s spremembo velikosti, 
zahtevnosti in geografske razpršenosti pa postajajo vse pomembnejše menedžerske 
veščine podjetnika (Antončič idr. 2002, 48, 92). 

Dosedanja literatura izpostavlja pet tipov kariernih izkušenj, ki spodbujajo izrabo 
poslovnih priložnosti (Širec 2007, 64): splošne poslovne izkušnje, funkcijske izkušnje, 
panožne izkušnje, ustanovitvene izkušnje in namestniške izkušnje. Splošne podjetniške 
izkušnje so tiste, ki prispevajo mnoge veščine, potrebne za izrabo poslovnih priložnosti, 
in vključujejo prodajo, pogajanja, vodenje, načrtovanje, sprejemanje odločitev, 
reševanje problemov, organiziranje in komuniciranje (Shane idr. 2003, 75). Raziskave 
so pokazale, da podjetniki z več menedžerskimi izkušnjami ustanavljajo hitreje rastoča 
podjetja (Bruderl in Preisendorfer 1998; Lee in Tsang 2001). Raziskave so tudi 
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pokazale, da imajo posamezniki s predhodnimi izkušnjami s področja trženja, razvoja 
proizvodov in menedžmenta boljše predispozicije za izrabo poslovnih priložnosti od 
posameznikov s funkcijskimi izkušnjami na področju računovodstva in financ. Panožne 
izkušnje in poznavanje trga, na katerega podjetnik vstopa, imajo močan vpliv na 
odločitev o izrabi poslovne priložnosti. Panožne izkušnje so namreč takšne, da jih 
nekdo, ki prihaja od zunaj, težko pridobi (Johnson 1989 po Širec 2007, 65). Empirične 
raziskave so pokazale, da so podjetniki s predhodnimi panožnimi izkušnjami lastniki 
hitreje rastočih podjetij. 

Predhodne izkušnje z ustanavljanjem novega podjetja prav tako povečujejo 
verjetnost izrabe podjetniških poslovnih priložnosti posameznika. Na tem mestu 
moramo znova izpostaviti, da tovrstne predhodne izkušnje vsebujejo veliko mero 
nemega znanja, ki je zlasti v prid odločitvi o izrabi podjetniške poslovne priložnosti 
kljub pogojem negotovosti in časovnega pritiska, pod katerim se odvija. Raziskave tudi 
dokazujejo, da posamezniki s predhodnimi izkušnjami z ustanavljanjem podjetij vodijo 
hitreje rastoča podjetja (Širec 2007, 69).  

Veliko veščin in informacij, potrebnih za odločitev o izrabi poslovnih priložnosti, je 
pogosto nedosegljivih in jih je težko izrabiti v danem trenutku. Posredovanje nemega 
znanja zato lahko odigra pomembno vlogo pri sprejemanju tako pomembnih odločitev. 
Veliko informacij in veščin si lahko posameznik pridobi zgolj z opazovanjem drugih. 
Tako Storey (1994) in Reynolds (1987) zagovarjata tezo, po kateri je nemo znanje, 
potrebno za izrabo poslovnih priložnosti, moč razviti iz opazovanja drugih podjetnikov. 
Minniti (1999 po Širec 2007, 68) je ugotovila, da tovrstno nemo znanje pridobivajo 
otroci, katerih starši so podjetniki. 

Zaznavanje in izkoriščanje podjetniških priložnosti 

Koncept podjetniške priložnosti je v raziskovanju podjetništva v zadnjem času v 
svetu močno prisoten. Sposobnost zaznavanja dobrih poslovnih priložnosti z vidika 
posameznika je namreč zelo pomembna pri vključevanju v podjetništvo (Shane in 
Venkataraman 2000). Posamezniki izkazujejo različno zmožnost, da ustvarijo ali 
prepoznajo in izkoristijo dobre poslovne priložnosti – inovativnost, tekmovalnost, 
kreativnost ipd. Torej gre za zaznavanje poslovnih priložnosti in za vključevanje v 
podjetniške aktivnosti. 

Priložnost definiramo kot sklop koristnih okoliščin za določen namen. Priložnost 
nastane v trenutku, ko vzpostavimo povezavo med obstoječim in želenim stanjem v 
nekem procesu. Če se dejanje izvede tudi s stopnjo koristnosti in dobičkom, govorimo o 
podjetniški (poslovni) priložnosti. V podjetniškem smislu se lahko vsako priložnost 
dograjuje in izboljšuje v neskončnih oblikah. Prav podjetja so ključni instrument, s 
pomočjo katerega lahko bolje izkoriščamo podjetniško priložnost. Vprašanje je torej, 
kaj je tisto, ki preprečuje, da priložnost ne zraste v veliko dinamično podjetje na trgu. 
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Pri tem so nekateri podjetniki v boljši poziciji kot drugi. Nekateri, a redki, zmorejo 
pravo idejo razviti v inovativno priložnost in jo v različnih oblikah ustvarjalno ponuditi 
trgu (Pšeničny idr. 2000, 92). 

Podjetniška priložnost ima vrednostno strukturo, atraktivnost in je časovno 
omejena. Priložnosti se ponavadi ustvarijo tam, kjer prihaja do nereda, problemov, 
slabega vodenja, informacijske praznine in drugih pojavov tržnega vakuma, ker jih 
podjetniki prepoznajo, izmerijo in ovrednotijo v tržnem, finančnem in organizacijskem 
pomenu. Zelo pomembna je obdelava nasprotujočih si tržnih in finančnih podatkov s 
strani podjetnika. Podjetnik zato lahko ustvari podjetniško priložnost ravno tam, kjer 
drugi ne vidijo nič ali pa le malo, saj prepozna priložnost mnogo pred drugimi.  

Primarna naloga podjetnika je v identifikaciji priložnosti, za katero velja pravilo 
popolne tržne naravnanosti. Podjetnik mora znati svojo priložnost promovirati v okolje 
in jo uglasiti z danimi spremembami v okolju. Zato podjetniki v podjetniškem procesu 
niso samo oportunisti, temveč tudi inovativni in ustvarjalni. Pogosto podjetniki ne 
ustvarjajo nečesa novega, temveč samo združijo svoje stare ideje z novimi, kar preraste 
v novo priložnost. Na takšen način so nastale ključne sodobne tehnologije v sedanjem 
svetu (Vidic 1997, 35). 

Odkrivanje novih podjetniških priložnosti nam ponujajo tudi spremembe v 
vsakdanjem življenju. Dejavnik časa je eden ključnih dejavnikov pri razvoju nove 
podjetniške priložnosti. Sledijo mu še ostali dejavniki:  

− tehnološka odkritja in trendi v obstoječi tehnologiji, 
− demografske spremembe, povezane z našo ciljno skupino, 
− življenjski slog in spreminjanje okusov, 
− ekonomski trendi na mikro in makro ravni, 
− spremembe v vladni zakonodaji, 
− razpoložljivost virov za naš proizvod. 

Sposobnost zaznavanja poslovnih priložnosti ni pomembna le v fazi ustanavljanja 
podjetja, temveč tudi za nadaljnji obstoj podjetja.  

Uspešen podjetnik pri razvijanju priložnosti prevzema tudi zamišljeno podobo 
svojega proizvoda ali storitve. Vnaprej si mora zamišljati podobo svojega izdelka na 
trgu čez nekaj let. Razmišljati mora o spremembi okusa kupca v prihodnosti. Posebno 
pozoren mora biti na oblikovanje proizvoda. V teh idejah je največ subjektivnega 
vidika. Ves idejni koncept se običajno navezuje na pojem vizije proizvoda ali izdelka 
(Pšeničny idr. 2000, 92−93). 

Znanje o specifični tržni priložnosti je še posebej pomembno v zgodnjih letih 
obstoja podjetja. Tržno priložnost predstavlja visoka verjetnost o nezadovoljeni potrebi 
po blagu ali storitvah. Poslovno priložnost si namreč moramo predstavljati v 
verjetnostnih razmerah, saj v dinamičnem gospodarstvu vedno obstaja določena stopnja 
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negotovosti (Knight 1921 po Barkham 1989). Povpraševanje je lahko prisotno ta 
trenutek, vendar se morda kasneje ne bo nadaljevalo, ali pa ga le predvidevamo v 
prihodnosti in ga potem morda sploh ne bo. Ocena velikosti in dolgoročnosti 
povpraševanja je najpomembnejši del podjetnikove vloge. Domneva se, da bodo 
podjetja, ustanovljena s strani podjetnikov, ki razpolagajo z informacijami o specifični 
tržni niši, ki je dobro definirana poslovna priložnost, imela v povprečju višjo rast. Vse 
tržne informacije so do neke stopnje nepopolne. Informacije o določenih tržnih 
priložnostih je mogoče dobiti iz dobro raziskanih, analiziranih in predstavljenih poročil 
tržnih raziskav. Storey (1982) je v svoji študiji prikazal, da vsi ustanovitelji novih 
podjetij niso šli v samozaposlitev zato, ker so odkrili nišo na trgu. Del jih je bil dejansko 
prisiljen iti v podjetništvo zaradi brezposelnosti ali blokade v karieri. Zaradi tega in 
številnih drugih razlogov je nekaj podjetnikov ustanovilo podjetja z zelo slabim 
znanjem oziroma informacijami o verjetnem povpraševanju po njihovih proizvodih. Z 
veliko gotovostjo lahko domnevamo, da enako stanje danes velja tudi za slovenske 
podjetnike. 

Tisti, ki v večji meri pričakujejo, da se bodo v prihodnjih šestih mesecih pojavile 
dobre poslovne priložnosti, se tudi v večji meri vključujejo v podjetništvo, kot tisti ki 
takih poslovnih priložnosti ne vidijo (Rebernik, Tominc in Pušnik 2007, 7). Obnašanje 
ljudi okrog nas nam največkrat daje misliti, da imajo vsi po vrsti veliko idej, a le malo 
izmed njih je unovčljivih. Jasno je, da je vse preveč idej in premalo dobrih podjetniških 
priložnosti. Ideja torej še ni priložnost. Čeprav je običajno v sržu priložnosti dobra ideja, 
obratna pot ne velja. 

Gonilo ustvarjalnega procesa so ideje. Tudi podjetniška aktivnost se prične s 
podjetniško idejo. Vsi ljudje imajo ideje. Samo redki med njimi so sposobni v dobri 
ideji prepoznati poslovno priložnost, še redkejši so tisti, ki znajo to poslovno priložnost 
izkoristiti, tako da jim prinaša dolgoročno vrednost. 

Gibb in Ritchie (1982) sta v svojem delu z naslovom Understanding the process of 
starting a small business predstavila odnos med motivacijo in idejami, ki je shematično 
prikazan v sliki 3.10.  
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Slika 3.10 Faze podjetniškega udejstvovanja  

 

 
 Vir: Gibb in Ritchie 1982, 31. 
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vprašanja o podjetniških problemih. Za dobro idejo mora biti pripravljen vložiti ves 
napor, da ideja preide v čimprejšnje udejanjenje. 

Slika 3.11 Proces generiranja idej  

 
 
 
 
 
 
 

Vir: Pšeničny idr. 2000, 94. 

Pšeničny (2000) navaja nekaj možnih virov za poslovne ideje: 

− trenutno delovno okolje podjetnika, 
− prejšnja zaposlitev, 
− uspešni podjetniki in podjetja, 

PRIDOBIVANJE  MOTIVACIJE 

PRIDOBIVANJE  IDEJE 

POTRJEVANJE  IDEJE 

PRIDOBIVANJE VIROV SREDSTEV 

POGAJANJA ZA VSTOP V POSEL 

PRIČETEK POSLOVANJA IN PREŽIVETJE 

POSLOVNA PRILOŽNOST RAZVOJ  IDEJE PODJETNIŠKA PRILOŽNOST  
OZ. INOVACIJA 

RAZMIŠLJANJE O IDEJAH PREVERJANJE IN 
PONUDBA PROIZVODA 

ZAGON PODJETJA 

STOPNJA: 
 

AKTIVNOST: 

 



Dejavniki ustanavljanja podjetja 

45 

− domači in mednarodni sejmi, 
− revijalni tisk za določeno dejavnost, 
− strokovna literatura in publikacije, 
− svetovalci za menedžment in podjetništvo, 
− lokalni in regionalni centri za pospeševanje podjetništva, 
− druge neformalne oblike podjetniških združenj, klubi itn., 
− družabni dogodki, raziskovalne in inovativne aktivnosti, 
− vrednotenje in ocenjevanje problemov v podjetju, 
− lastni hobiji in nenavadne situacije itn. 

Rebernik ( 1997, 45−46) dodaja še naslednje vire: 

− osebni kontakti s: potencialnimi kupci, potencialnimi dobavitelji, poslovnimi 
partnerji, lastniki podjetij, uspešnimi podjetniki, profesorji, podiplomskimi 
študenti, patentnimi zastopniki, prodajalci, bivšimi sodelavci, možnimi 
partnerji, bankirji, rizičnimi kapitalisti, gospodarsko zbornico, založniki, 
konzultanti, razvojnimi agencijami, agencijami za razvoj tehnologije itd.; 

− opazovanje trendov: pomanjkanje določenih materialov, energije, shranjevanje 
odpadkov, nova tehnologija, rekreacija in prosti čas, spominjanje starih časov, 
sprememba v pravni ureditvi, problemi z onesnaževanjem, zdravje, 
samorazvoj, osebna varnost, zunanja trgovina, družbena gibanja, spreminjanje 
delovnega mesta, informatizacija itd. 

Našteti so samo nekateri možni viri idej. Ideja sama zase pa še ni poslovna 
priložnost. Da bi ugotovili, ali je določena poslovna ideja tudi potencialna poslovna 
priložnost, je po Reberniku (1997, 45−46) potrebno oceniti trg, konkurenco in 
življenjsko sposobnost ideje. 

Slika 3.12 Preverjanje poslovne ideje 

 

Vir: Rebernik 1997, 47. 
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Ko podjetnik sčasoma prične razvijati svojo idejo v podjetniško priložnost, bržkone 
ugotovi, da obstaja na istem trgu veliko podobnih idej, ki so morda tudi bolj dognane in 
razvite od njegove. Zato ne sme nikoli gledati na svoj proizvod kot na idealen proizvod, 
temveč ga mora nenehno izboljševati oz. nadgrajevati (Pšeničny idr. 2000, 95). 

3.1.3 Demografski dejavniki 

Spol 

Delež podjetij z ženskami kot lastnicami in vodji zaostaja za deležem žensk v 
aktivnem prebivalstvu. Razvojni trendi ženskega podjetništva pa so spodbudni. 
Samozaposlovanje žensk narašča, saj je stopnja ustanavljanja novih podjetij pri ženskah 
okrog trikrat višja kot pri moških (Antončič idr. 2002, 96). Žensko podjetništvo odpira 
možnosti za uveljavljanje ženskih ambicij in sposobnosti, odpravlja diskriminacijo 
spola, ki je v Sloveniji značilna, odpira jim možnosti za dejavnosti na področjih, za 
katere moški nimajo posluha in ki niso izrazitno profitno naravnane (npr. socialno 
podjetništvo, področje kulture in izobraževanja). 

Čeprav so značilnosti podjetnikov in podjetnic na splošno precej podobne, se po 
rezultatih nekaterih raziskav podjetnice vendarle razlikujejo od podjetnikov glede 
motivacijskih dejavnikov, poslovnih veščin in poklicnih izkušenj. Razlikujejo se tudi 
dejavniki zagonskega procesa podjetnikov in podjetnic, še posebno na področju 
podpornih sistemov, virov sredstev in težav. Glavne razlike med podjetniki in 
podjetnicami so zbrane v tabeli 3.3.  Kot je prikazano v tabeli, moške pogosto 
motivira težnja po nadzoru nad lastno usodo in po razvoju poslov. Težnja pogosto izvira 
iz nestrinjanja z nadrejenimi ali iz občutka, da lahko vodijo posle bolje kot drugi. Po 
drugi strani pa predvsem v ZDA ženske bolj motivira potreba po uveljavitvi, ki izhaja iz 
razočaranja nad službo in prepovedi ustvarjati in osebno rasti na prejšnjem delovnem 
mestu ter navdušenja nad novim podjetjem. Pri slovenskih podjetnikih in podjetnicah so 
motivi za ustanovitev podjetij bolj podobni. Neodvisnost (želja po delu na svojem) in 
dosežki (želja po uporabi svojih zmožnosti) so najpomembnejši motivi za podjetnike 
nasploh in za podjetnice, medtem ko so drugi pomembni motivi za obe skupini služenje 
denarja, gradnja kariere in zagotavljanje varnosti (Antončič idr. 2002, 98).  



Dejavniki ustanavljanja podjetja 

47 

Tabela 3.3 Primerjava med podjetniki in podjetnicami 

Značilnost Podjetniki Podjetnice 
Motivacija  dosežki – težnja, da se stvari zgodijo 

 osebna neodvisnost; samopodoba, povezana s 
statusom v korporaciji, je nepomembna 

 zadovoljstvo z delom, ki izhaja iz želje po nadzoru 
 

 dosežki – doseganje cilja 
 neodvisnost – narediti sama 

Izhodiščna točka  nezadovoljstvo z dosedanjo zaposlitvijo 
 vzporednica šoli, dosedanjemu delu ali nadgradnja 

dosedanjega dela 
 konec vojaškega roka ali izguba službe 
 priložnost za nakup 
 

 zafrustriranost s službo 
 zanimanje in prepoznanje priložnosti na 

znanem področju 
 sprememba ostalih okoliščin 

Viri sredstev  osebna sredstva in prihranki 
 bančno financiranje 
 vlagatelji 
 posojila prijateljev in družine 
 

 osebna sredstva in prihranki 
 osebna posojila 

Predhodna 
zaposlitev 

 izkušnje pri podobnem delu 
 priznan specialist ali nekdo, ki je imel velike 

dosežke na tem področju 
 znanja iz raznovrstnih poslovnih funkcij 
 

 izkušnje pri podobnem delu 
 izkušnje na ravni srednjega menedžmenta ali 

na administrativni ravni na tem področju 
 izkušnje na storitvenih področjih 

Osebnostne 
značilnosti 

 odločen in prepričljiv 
 ciljna usmerjenost 
 inovativen in idealističen 
 visoka raven samozaupanja 
 entuziazem in energija 
 mora biti sam svoj gospodar 
 

 fleksibilna in tolerantna 
 ciljna usmerjenost 
 ustvarjalna in realistična 
 srednja raven samozaupanja 
 entuziazem in energija 
 zmožnost soočanja z okoljem 

Zgodovina  starost ob ustanovitvi: 25−35 let 
 oče je bil samozaposlen 
 visoka šola – poslovna ali tehnična usmeritev  
 prvorojenec 
 

 starost ob ustanovitvi: 35−45 let 
 oče je bil samozaposlen 
 visoka šola –usmeritev v družbene vede 
 prvorojenka 

Podporne skupine  prijatelji, strokovni znanci (odvetniki, 
računovodje) 

 poslovni partnerji 
 zakonec 

 bližnji prijatelji 
 zakonec 
 družina 
 ženska strokovna združenja 
 panožna združenja 

Tipi ustanovljenih 
podjetij 

 industrija in gradbeništvo  storitve − izobraževanje, svetovanje ali 
odnosi z javnostmi 

Vir: Antončič idr. 2002, 97. 

Zagonsko financiranje je naslednje področje, kjer se po dosedanjih raziskavah 
razlikujejo podjetniki in podjetnice. Moški poleg lastnih sredstev kot vir zagonskega 
kapitala pogosto uporabljajo vlaganje, bančna ali osebna posojila, ženske se ponavadi 
zanesejo izključno na lastna sredstva ali prihranke. Pridobivanje finančnih sredstev in 
kreditnih linij za mnoge podjetnice precej težavno. 

Razlike so tudi v poklicih. Čeprav imata obe skupini izkušnje iz dejavnosti svojega 
novega podjetja, imajo moški pogosteje izkušnje iz proizvodnje, financ in tehničnih 
področij. Po drugi strani ima mnogo podjetnic administrativne izkušnje, ki so omejene 
na raven srednjega menedžmenta, in s področij, povezanih s storitvami. 

Osebnostne značilnosti so v glavnem podobne. Oboji so pogosto energični, ciljno 
usmerjeni in neodvisni. Toda moški so pogosteje bolj zaupljivi ter manj fleksibilni in 
tolerantni kot ženske, kar je razlog za zelo različne menedžerske stile. 

Življenjska zgodovina podjetnikov in podjetnic je pogosto podobna, ob tem da 
večina žensk začne ustanavljati svoje podjetje v višji starosti (med 35. in 40. letom, 
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moški med 25. in 35. letom) in da imajo različno izobrazbo. Moški imajo pogosto 
tehnično in poslovno izobrazbo, ženske pa družboslovno. 

Podjetniki in podjetnice se razlikujejo tudi po podpornih skupinah. Podjetniki 
pravijo, da jim najpomembnejšo podporo dajejo zunanji svetovalci (pravniki, 
računovodje), takoj za njimi so soproge. Ženske na prvo mesto postavljajo svojega 
zakonca, na drugem mestu so prijatelji in poslovni partnerji. Poleg tega se ženske zelo 
zanašajo na različne vire informacij in podpore, kot so obrtna in ženska združenja, 
medtem ko za moške ni tako značilno, da bi uporabljali zunanja združenja za podporo. 

In nazadnje, podjetniki in podjetnice ustanavljajo podjetja, ki se ukvarjajo z 
različnimi dejavnostmi. Za podjetnice je bolj značilno, da ustanovijo podjetje s 
storitveno dejavnostjo – trgovina na drobno, odnosi z javnostmi, izobraževalne storitve, 
za podjetnike pa, da se ukvarjajo s proizvodnjo, gradbeništvom ali visoko tehnologijo. 
Posledica tega je, da so podjetja v lasti podjetnic manjša, z nižjim čistim dobičkom. 
Toda ženske imajo danes več poslovnih priložnosti kot kadarkoli, saj stopnja 
ustanavljanja podjetij med ženskami raste hitreje kot pri moških, ženske pa ustanavljajo 
podjetja v hitro rastoči dejavnosti gospodarstva – storitvah (Antončič idr. 2002, 97−99).  

Žensko podjetništvo je v razvitih državah v ospredju pozornosti državne 
ekonomske politike, saj gre za eno od možnih oblik izenačevanja položaja moškega in 
ženske v družbi in še posebej v gospodarstvu. Tudi strategija razvoja malega 
gospodarstva predvideva pospeševanje ustanavljanja novih podjetjij v Sloveniji s strani 
manj zastopanih socialnih skupin, med katere sodijo tudi ženske. V Sloveniji so ženske 
definitivno premalo aktivno vključene kot menedžerke v poslovnem ali političarke v 
političnem okolju. Ženska podjetja so pomemben segment slovenskega gospodarstva, 
vendar lahko glede na navedeno trdimo, da v slovenskem prostoru obstajajo še dodatne 
omejitve za razvoj ženskih podjetnic. Morda pa je primerna rešitev razvoj in uvajanje 
posebnih programov za razvoj ženskega podjetništva, predvsem posebnih finančnih 
shem, specializiranih programov svetovanja in usposabljanja ipd. (Pšeničny idr. 2000, 
179). 

Starost 

Večina podjetnikov se začne ukvarjati s podjetništvom med 22. in 45. letom. 
Čeprav lahko podjetnik začne svojo kariero pred tem obdobjem ali po njem, to ni zelo 
verjetno, saj potrebuje izkušnje, finančno podporo in visoko raven energije, da lahko 
ustanovi in uspešno vodi novo podjetje. Čeprav povprečna starost nima pravega 
pomena, so zgodnejši začetki podjetniške kariere običajno uspešnejši od kasnejših. 
Mejniki so postavljeni vsakih pet let (25, 30, 35, 40 in 45 let), ko ima podjetnik večje 
nagnjenje, da začne nekaj novega. Kot navajajo Antončič idr. (2002, 91), je neki 
podjetnik na kratko opisal to izkušnjo: »Ko sem se približal 30. letu, sem imel občutek, 
da če ne bom takrat ustanovil podjetja, ga ne bom nikoli.« Na splošno lahko rečemo, da 
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podjetniki pogosteje ustanavljajo svoje prvo podjetje v zgodnjih 30. letih, podjetnice pa 
v sredini svojih 30. let. V slovenski raziskavi GEM avtorji ugotavljajo, da največ 
podjetij ustanavljajo ljudje v starostni skupini od 25−34 let, z zadnjo raziskavo so se v 
to starostno skupino uvrstile tudi ženske, ki so do tedaj sicer prevladovale v starostni 
skupini od 35−44 let (Rebernik idr. 2009, 8). 

V nasprotju s stopnjo pridobljene izobrazbe in izkušnjami, ki imajo pozitiven 
učinek na nagnjenost k samozaposlitvi, je starost v krivuljnem odnosu z verjetnostjo 
izrabe poslovnih priložnosti, saj starost vključuje pozitivni učinek izkušenj, ki se s 
starostjo povečuje, in negativni učinek oportunitetnih stroškov ter negotovostne premije, 
ki se s starostjo prav tako povečujeta. V začetku višja starost povečuje verjetnost izrabe 
podjetniških poslovnih priložnosti, saj s starostjo ljudje pridobijo tudi potrebne 
informacije in veščine za njihovo izrabo. Starost prispeva tudi h kredibilnosti in lažjemu 
prenosu pomembnih informacij drugim udeležencem, ki pripomorejo k uspešni 
pridobitvi potrebnih virov. Ko pa ljudje dosežejo višjo starost, pride do nasprotnega 
učinka. S starostjo se namreč pripravljenost za prevzemanje tveganj zmanjšuje zaradi 
krajšanja časovnega horizonta posameznika. Tudi oportunitetni stroški narastejo, saj s 
starostjo dohodki ljudi praviloma naraščajo. 

Formalna izobrazba  

Izobrazba je pri vzgoji podjetnika zelo pomembna. Formalna stopnja pridobljene 
izobrazbe lahko pripomore k akumuliranju eksplicitnega znanja in podjetniku pomaga 
pri pridobivanju potrebnih veščin za uspešno poslovanje (Rebernik in Krošlin 2007, 26). 
Njen pomen se ne odseva le v ravni dosežene izobrazbe, temveč predvsem v dejstvu, da 
izobrazba pomaga pri reševanju problemov, s katerimi se srečuje podjetnik. Izobrazba 
pomeni tudi večjo zalogo informacij in znanja, ki so potrebni za uspešno izrabo 
podjetniških poslovnih priložnosti. Čeprav formalna izobrazba za ustanovitev podjetja 
ni potrebna (kar nam kažejo nekateri uspešni podjetniki, ki niso dokončali srednje šole), 
daje izobrazba dobro podlago, še zlasti če je povezana z dejavnostjo podjetja.  

Pri pregledu literature o podjetništvu se pokaže, da mnogo avtorjev smatra raven 
formalne izobrazbe podjetnikov za eno najpomembnejših lastnosti, ki vplivajo na 
ustanovitev in rast njihovih podjetij. Na primer Schultz (1975) poudarja, da je formalna 
izobrazba tista, ki posameznike naredi bolj pripravljene za prepoznavanje poslovnih 
priložnosti ter jih usposobi za njihovo realizacijo. Casson (1982) ugotavlja, da formalna 
izobrazba izboljša informacije o svetu in analitične sposobnosti, ki so potrebne za 
podjetništvo. V Smithovi tipologiji je uspešni podjetnik oportunist tisti, ki ima diplomo. 
Tudi analiza 150-tih anketiranih podjetij v Sloveniji je pokazala, da so več zaposlovali 
podjetniki z visoko izobrazbo (Prašnikar 1994 po Kampuš Trop 2003, 243). 

Nekateri menijo, da so podjetniki slabše izobraženi od povprečja, vendar se je to 
stališče izkazalo bolj za predsodek kot izraz dejanskega stanja. Študije v ZDA so 
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pokazale, da so na splošno podjetniki in še posebno podjetnice precej bolje izobraženi 
od splošne populacije. Vendar pa z vrsto in kakovostjo izobrazbe velikokrat niso dobili 
specifičnih znanj, potrebnih za ustanovitev podjetja in za menedžerske procese. 
Podjetnice so bile včasih na slabšem glede vrste in kakovosti izobrazbe. Čeprav ima v 
ZDA skoraj 70 odstotkov podjetnic univerzitetno izobrazbo, so pogosto doštudirale 
angleščino, psihologijo, izobraževanje in sociologijo. Malo jih ima diplomo iz 
strojništva, naravoslovnih ved ali matematike. Toda če preštejemo ženske v poslovnih 
in strojnih šolah, lahko vidimo, da je njihovo število precej zraslo. Tako podjetniki kot 
podjetnice so izrazili potrebo po izobraževanju na naslednjih področjih: finance, 
strojniško načrtovanje, trženje (predvsem distribucija) in menedžment. Sposobnost 
ravnanja z ljudmi in sposobnost jasnega komuniciranja (tako pisnega kot ustnega) sta 
pomembni za vsako podjetniško dejavnost (Antončič idr. 2002, 42 in 90). 

3.2 Okoljski dejavniki 

Dejavniki okolja so bili v grobem že predstavljeni v tretjem poglavju, v okviru 
različnih modelov o vplivnih dejavnikih ustanavljanja podjetja. Za dejavnike okolja 
velja enako kot pri osebnostnih dejavnikih, da so v različnih modelih zajeti različni 
dejavniki, enaki dejavniki pa so lahko različno poimenovani ali celo različno 
predstavljeni. V tem poglavju so dodatno in podrobneje predstavljeni še nekateri vidiki 
okoljskega vplivanja na nastajanje novih podjetij in njihov razvoj.  

V okolju, ki išče svoje razvojne možnosti v podjetništvu, je pomembno, da se 
zavedajo širokega spektra dejavnikov, ki lahko spodbujajo ali zavirajo podjetništvo. 
Podjetništvo se lahko hitro razvija le v družbi, ki uresničuje tri temeljne sistemske 
pogoje, in sicer z vidika civilne družbe, tržne institucije in pravne države (Glas in 
Pšeničny 2000, 3). 

Slika 3.13 Temeljni sistemski pogoji okolja 

 
Vir: Glas in Pšeničny 2000, 3. 
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Ne gre torej zgolj za ekonomsko plat delovanja podjetnikov, temveč tudi za kulturo 
podjetništva, ki dopušča pluralizem interesov, delovanja, ciljev ljudi, za pravno državo, 
ki zagotavlja učinkovit okvir za delovanje tržnega mehanizma, za nevmešavanje države 
v poslovne zadeve, v gospodarjenje. Ta širši družbeni okvir je zelo pomemben, saj 
lahko država sicer tudi s povsem dobrimi nameni zelo omejuje podjetniško svobodo 
delovanja, še v večji meri pa se postavlja vprašanje, koliko obstoječi sistem vrednot 
spodbuja podjetništvo, neodvisnost, težnjo k večanju dobička, ki seveda vodi v večje 
razslojevanje družbe. Razvitost podjetniške kulture je po Glasu in Pšeničnyju (2000, 3) 
običajno povezana z nekaterimi značilnostmi družbe, med katerimi so: 

− obstoj primernih modelov (podjetniških) vlog v družbi, 
− uveljavljene izkušnje z življenjskim ciklom kariere, 
− socialno poreklo in socialna mobilnost, 
− družinsko okolje, 
− položaj družine v družbi, 
− podedovanost podjetniške (ali vsaj obrtniške) tradicije skozi več generacij, 
− raven izobrazbenih dosežkov, 
− negativni ali pozitivni vplivi sovrstnikov ali podobnih družbenih skupin, 
− družbeno neupoštevanje podjetništva, 
− nezadovoljstvo z velikimi in birokratskimi organizacijami. 

Razvitost podjetništva je tako odvisna od zgodovinskega razvoja in vrednot 
posamezne družbe, od njenih podjetniških tradicij, gospodarske strukture, ki spodbuja 
podjetništvo ali ne, tudi od prisotnosti podporne infrastrukture. Podjetništvo je tisto, ki 
predstavlja ključ do uspešne preobrazbe družbe, saj zahtevajo velika prehodna obdobja 
prisotnost številnih oseb, ki so nosilci vrednot inovativnega in kritičnega razmišljanja, 
pragmatičnega ravnanja in hkrati vizionarstva. Le takšne osebnosti zmorejo vnesti 
tehnološke, ekonomske, politične in socialnokulturne spremembe v idejne temelje 
družbe in v njene institucije, tudi ob nasprotovanju in težnjah k statusu quo v družbi. 
Kljub potrebam po takšnih osebnostih pride pravzaprav le redko do tega, da v neki 
družbi sovpadajo potrebne okoliščine za sproščanje podjetniške moči. 

V bistvu je v posameznih državah potrebno jasno spoznati, kateri so spodbujevalni 
in kateri zaviralni dejavniki za razvoj podjetništva, če želijo v njem pridobiti razvojno 
gibalo za nadaljnje obdobje. Podjetništvo ima svojo moč, ki pa je ni preprosto prebuditi. 
Tudi v našem okolju se počasi ustvarja zavedanje o njegovih možnostih, podjetništvo se 
širi v akademskih krogih, v gospodarstvu, pridobiva politično podporo tistih skupin, ki 
so usmerjene v prihodnost, v razvoj, v ustvarjanje nove vrednosti. 

Podjetništvo ostaja priložnost za države, ki zaostajajo v razvoju za drugimi, kajti 
podjetniki so tisti, ki lahko prispevajo k večji stopnji rasti, s katero je mogoče dohitevati 
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razvitejše države. Zato ni tako pomembno, ali v danem trenutku država zaostaja za 
drugimi, pomembno je, ali zna ustvariti višje stopnje rasti. In v vsaki regiji je njen 
razvoj odvisen od tega, ali uspe ustvariti soglasje za svoj razvoj in oblikovati razvojno 
koalicijo, ki združi razpoložljive vire za dogovorjeno razvojno strategijo, v kateri se 
opira na vizijo nosilcev koalicije ter iniciativo in ustvarjalnost množice podjetniških 
oseb v tržnem sektorju in prav tako tudi v javnih službah (Glas in Pšeničny 2000, 4−5). 

Pšeničny (2000, 214) je vpliv okolja ovrednotil z dveh vidikov: 
makroekonomskega in mikroekonomskega. V okviru prvega je pomembno, da 
nastajajoči podjetnik oceni trenutne in pričakovane splošne gospodarske pogoje in 
zakonodajo, ki vpliva na izvedbo podjetniškega podjema. Sem sodi tudi ocena razmer v 
panogi oziroma branži, v katero sega konkretni podjem. Pri vrednotenju pogojev z 
mikroekonomskega vidika pa se je potrebno ukvarjati predvsem z lokalnimi pogoji, tj. 
razmerami v regiji oziroma ožjem geografskem področju, na katerem se bodo izvajale 
aktivnosti podjetniškega podjema. 

a) Makroekonomski vidik 
V okviru vrednotenja pogojev za uresničitev podjetniške ideje z makroekonomskega 

vidika se ugotavlja prijaznost oziroma neprijaznost gospodarskega okolja in v ta namen 
se analizira splošne gospodarske pogoje v državi in pogoje v konkretni panogi oziroma 
dejavnosti. 
 Splošni gospodarski pogoji v državi imajo ključen vpliv na uspeh oziroma neuspeh 
podjetniškega podjema. 

− Faza gospodarskega cikla: pomembno je, v kateri fazi gospodarskega cikla je 
gospodarstvo v trenutku začetka podjetniškega podjema. Gotovo je, da bo 
gospodarstvo v prosperiteti zagotavljalo podjetniškemu podjemu veliko večje 
možnosti za uspeh kot pa gospodarstvo, ki se nahaja v recesiji. Oceniti je potrebno, 
v kateri fazi se gospodarstvo trenutno nahaja, in predvideti, kakšni so obeti za 
prihodnost. 

− Ekonomska politika: seznaniti se je potrebno s trenutno ekonomsko politiko vlade 
ter s trendi, ki se na tem področju kažejo. 

− Zakonodaja: skrbno je treba preučiti zakonodajo, ki ureja področje podjetništva 
(malega gospodarstva), pri čemer so še posebej pomembna področja: pravne oblike 
gospodarskih subjektov, poslovanje in poročanje, obdavčenje in zaposlovanje. Te 
informacije so nujne za pravilno odločitev o organizacijski obliki podjetniškega 
podjema in določanje finančnih in kadrovskih zahtev podjema. 

− Oblike institucionalne pomoči: veliko pozornosti je potrebno nameniti zbiranju 
informacij o razpoložljivih oblikah institucionalne pomoči podjetnikom oziroma 
malim podjetjem. Državne in nekatere nedržavne ustanove nudijo različne oblike 
pomoči in organizirajo programe, katerih cilj je podpreti podjetnike pri 
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uresničevanju njihovih poslovnih zaisli. Uporaba posameznih oblik pomoči lahko 
bistveno poveča možnosti za uspeh marsikaterega podjetniškega podjema. 
Nekatere oblike pomoči, ki jih podjetniki lahko koristijo, so oblike finančne 
pomoči preko skladov za razvoj malega gospodarstva, skladov tveganega kapitala, 
zavodov za zaposlovanje itd.; oblike podporne mreže za podjetništvo, ki jo 
predstavljajo državne in nedržavne institucije, od pospeševalnih centrov za malo 
gospodarstvo do zbornic in drugih pospeševalnih organizacij, ki nudijo informacije, 
svetovalne in izobraževalne storitve, promocijo ipd.; in poslovne cone, podjetniški 
inkubatorji, tehnološki parki in druge specializirane oblike podpore. 

 Pogoji v konkretni panogi oziroma dejavnosti so izredno pomembni pri odločanju o 
uresničevanju podjetniške ideje. Pred začetkom podjetniškega podjema je potrebno 
preučiti predvsem:  

− razmere in trende v panogi: da bi bilo podjetje dolgoročno uspešno, je potrebno že 
pred vstopom v določeno panogo skrbno preučiti razmere v njej in oceniti trend 
razvoja v prihodnjih letih. Če se ugotovi, da so razmere v panogi neugodne ali se 
kaže negativni trend, je potrebno ponovno pretehtati odločitev, ali se 
podjetniškega podjema lotiti ali počakati na ugodnejše razmere. Seveda pa 
neugodne razmere ali neugodna pričakovanja v panogi ne pomenijo, da bo nujno 
tudi podjem neuspešen. Zato je potrebno preučiti tudi pričakovani relativni 
položaj podjetja v panogi; 

− pričakovani relativni položaj podjetja v panogi: če bo podjetje ponujalo izdelke 
oziroma storitve, ki bodo pokrile pravo tržno nišo, je lahko podjetje v sicer 
neperspektivni panogi zelo uspešno in dosega stopnje dobička daleč nad 
povprečjem v tej panogi. Preučiti je potrebno tudi položaj panoge glede na celotno 
gospodarstvo (Pšeničny idr. 2000, 215−216). 

Vrednotenja razmer v panogi se je treba lotiti sistematično. Avtorja Kuratko in 
Hodgetts (1995, 513−515 ) predlagata pet, v nadaljevanju predstavljenih osnovnih 
korakov: 

1. Jasna opredlitev panoge, v katero sodi podjetniški podjem. Pogosto opredelitev 
panoge ni tako enostavna. Nekateri podjemi sodijo v t. i. mejne primere, saj 
posegajo v več kot samo eno panogo. Vendar pa je za uspešnost podjetniškega 
podjema izrednega pomena, da jasno opredelimo vlogo in mesto podjetja ter ciljne 
skupine. 

2. Analiza konkurence. Konkurenčni boj je trd in neizprosen. Preden začnemo z 
določeno dejavnostjo, se moramo prepričati, da smo sposobni uspešno tekmovati s 
konkurenco. Spoznati moramo, kdo so naši konkurenti, kako številni so, kakšna je 
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njihova velikost in tržni položaj, kakšna je kakovost njihovih izdelkov oziroma 
storitev, struktura stroškov ipd. 

3. Analiza dobaviteljev. Za enakovreden boj s konkurenco je izredno pomembno, da 
dosežemo pri dobaviteljih enake ali boljše pogoje, kot jih dosega konkurenca. Zato 
moramo spoznati, kdo so naši dobavitelji, kakšno je njihovo število in kakšen 
položaj imajo, kakšen je njihov odnos do novih kupcev itd. Če analiza dobaviteljev 
pokaže, da bomo pri njih v relativno slabšem položaju glede na konkurenco, je 
treba ponovno razmisliti o naših možnostih za uspeh. 

4. Definiranje merila dodane vrednosti podjetniškega podjema. Koncept dodane 
vrednosti je zelo pomemben za ugotavljanje, kakšna vrednost je bila dodana 
določenemu izdelku oziroma storitvi v okviru podjetniškega podjema. Dodano 
vrednost ugotavljamo kot razliko med prihodkom in materialnimi stroški. 

5. Ocena velikosti trga za konkretno panogo. Trgi so dinamični in podvrženi 
nenehnim spremembam. Zato je pomembno, da preučimo, kako se je trg razvijal v 
preteklosti, kakšna je njegova trenutna velikost in kaj se bo z njegovo velikostjo 
dogajalo v prihodnosti. 
Teh pet korakov pokriva zgolj najbolj ključne vplive makroekonomskega okolja, ki 

so pomembni za uspeh načrtovanega podjema. Hkrati z njimi je potrebno opraviti še 
mikroekonomsko oceno okolja, saj so razmere v mikro okolju tudi zelo pomembne za 
odločitev za ali proti izpeljavi podjetniškega podjema. 

b) Mikroekonomski vidik 
Vrednotenje razmer v okolju z mikroekonomskega vidika je usmerjeno lokalno, v 

neposredno okolico, kjer bo načrtovani podjetniški podjem uresničen in iz katerega 
prihajajo kupci oziroma uporabniki načrtovanega proizvoda oziroma storitve. V okviru 
tega vrednotenja je potrebno preučiti predvsem štiri področja: 

− demografske značilnosti področja: sem sodi struktura populacije, ki živi na 
določenem področju, njena kupna moč, izobrazbena struktura in struktura 
poklicev. Ti podatki so pomembni za oceno pričakovanega obsega prodaje 
novega podjetja, njegove rasti, razpoložljivosti kadrov in velikosti trga oziroma 
števila potencialnih kupcev. Zelo pomembno je tudi ovrednotiti stopnjo 
intenzivnosti podjetniških aktivnosti. Preučiti je potrebno število podjetij na 
lokalnem področju, katere panoge pokrivajo, kakšne so njihove izkušnje z 
dobavitelji in lokalnimi bankami ter kakšne odnose so vzpostavila s svojimi 
strankami. Na področju, kjer je večja podjetniška aktivnost, bo novo podjetje 
ugodneje sprejeto in številna vrata bodo bolj na široko odprta. Zatorej bo 
novopečeni podjetnik naletel na bistveno manj problemov, kot na podjetniško 
pasivnejšem področju. 
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− ekonomske razmere: uspešnost podjetniškega podjema, še posebej, ko gre za 
storitve, bo v veliki meri pogojevala ekonomska moč energije, v kateri bo 
podjetje delovalo. Zato je potrebno preučiti kupno moč prebivalcev, njihovo 
zaposlenost in morebitno odvisnost od kakšnega velikega podjetja, katerega 
poslovanje je podvrženo sezonskim nihanjem. 

− število prebivalstva in trendi: pozorno moramo preučiti trende v gibanju števila 
prebivalstva. Za podjetniški podjem je veliko ugodneje, če se izvaja na 
področju, kjer število prebivalstva kaže zdrave stopnje rasti, saj to posledično 
prinaša tudi rast števila potencialnih kupcev. 

− splošna klima za podjetništvo: ugodna splošna klima za podjetništvo lahko 
bistveno pripomore k uspešnosti podjetniškega podjema. Pod splošno klimo 
razumemo odnos lokalne uprave in prebivalstva do podjetništva, razpoložljivo 
infrastrukturo (transportne možnosti, inkubatorji, industrijske cone), kvaliteto 
bančnih in poslovnih storitev, trende rasti kupne moči in števila prebivalcev itd. 
Pri odločitvi glede lokacije novega podjetja je treba skrbno oceniti naštete 
elemente. 

Ovrednotenje razmer v makro in mikro okolju je izrednega pomena za pravilno 
zasnovo in izpeljavo podjetniškega podjema. Seveda pa zgolj ovrednotenje okolja ni 
dovolj za pravilno odločitev glede vseh parametrov načrtovanega podjema. Pred 
dokončno odločitvijo o posameznih podrobnostih je potrebno preučiti še vrsto tehnično-
tehnoloških, trženjskih in finančnih vidikov. Vrednotenja podjetniške ideje z vseh 
naštetih vidikov se je potrebno lotiti sistematično, saj je le tako možno objektivno 
oceniti tržno in ekonomsko zanimivost podjetniške ideje (Pšeničny idr. 2000, 217).  

V okviru raziskave GEM je bil razvit konceptualni okvir odnosa med okoljem in 
podjetniško aktivnostjo ter posledično ekonomsko rastjo (slika 3.14). Poudarja se, da na 
ustaljena podjetja odločilno vplivajo splošni pogoji poslovanja, ki podjetja spodbujajo 
ali zavirajo v njihovi rasti. Z rastjo in novimi enotami, ki jih ustanavljajo, ta podjetja 
ustvarjajo nova delovna mesta. Na odločitev, ali bodo potencialni podjetniki ustanovili 
podjetje ali ne, pa vplivajo še dodatni pogoji, ki odločajo o sposobnosti posamezne 
države, da bi se tisti posamezniki, ki imajo ustrezne veščine in motivacijo, odločali za 
izkoriščanje poslovnih priložnosti in ustanavljali podjetja. 
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Slika 3.14 Konceptualni okvir odnosa med podjetništvom in ekonomsko rastjo 

 
Vir: Rebernik, Tominc in Pušnik 2008, 29. 
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− izobraževanje in usposabljanje, 
− prenos raziskav in razvoja, 
− poslovna in strokovna infrastruktura,  
− odprtost in konkurenčnost na notranjem trgu, 
− dostop do fizične infrastrukture, 
− kulturne in družbene norme, 
− podjetniške priložnosti, 
− ekonomska klima, 
− sestava delovne sile, 
− sestava populacije, 
− soodvisnost med političnim, institucionalnim in socialnim okvirom. 

Izmed številnih navedenih zunanjih vplivov, v nadaljevanju predstavljamo le tiste, 
ki bodo v središču obravnave empiričnega dela magistrske naloge, in sicer: kulturne in 
družbene norme, izobraževanje in usposabljanje, poslovna in strokovna infrastruktura, 
dostop do fizične infrastrukture, odprtost in konkurenčnost na notranjem trgu, finančna 
podpora ter vladna politika in vladni programi. 

3.2.1 Kulturne in družbene norme  

Naklonjenost ali nenaklonjenost kulturnih in družbenih norm podjetništvu ima 
izreden vpliv na podjetniško aktivnost. Dojemanje, da je ustanovitev podjetja zaželena, 
izvira iz kulture, subkulture, družine, učiteljev in prijateljev posameznika. Kultura, ki 
ceni ljudi, ki so uspešno ustvarili nov posel, bo proizvedla več novih podjetij kot 
kultura, ki tega ne ceni. V ameriški kulturi se visoko ceni, da si sam svoj gospodar, da 
imaš priložnosti, da si uspešen in da služiš denar, vse to pa predstavlja kulturne in 
družbene norme, ki podpirajo razvoj podjetništva.Torej ni presenetljivo, da je v ZDA 
stopnja ustanavljanja novih podjetij zelo visoka. Po drugi strani pa v nekaterih državah 
ustanavljanja novih podjetij ne cenijo tako visoko in je propad lahko sramota. Države s 
kulturo, za katero je značilno takšno vedenje, nimajo tako visoke stopnje nastajanja 
novih podjetij. 
 Nobena kultura ni popolnoma za podjetništvo ali proti njemu. Znotraj kulturnega 
okvira deluje mnogo subkultur, ki vplivajo na sisteme vrednot. Subkulture podpirajo in 
celo promovirajo podjetništvo – ustanavljanje novih podjetij kot enega najboljših 
poklicev. Zato ni nič čudnega, če več posamezikov aktivno načrtuje ustanavljanje novih 
podjetij v teh okoljih, ki dajejo veliko oporo. 

V GEM raziskavi iz leta 2006 so ugotovili, da je podjetniški poklic v Sloveniji 
manj zaželen kot v veliko drugih državah, vključenih v razskavo. V Sloveniji je bila 
večina ljudi mnenja, da je podjetništvo dobra izbira kariere (56,7 %). Ta odstotek pa je 
bil nižji med ljudmi, ki se v Sloveniji že ukvarjajo s podjetništvom, kar je še posebej 
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skrb vzbujajoče. Ta rezultat pa je morda bolj kot z neprimernostjo podjetniškega poklica 
kot takega povezan z mnenjem, da je takšna izbira kariere zelo težavna in naporna, saj 
je podjetniški poklic v Sloveniji hkrati tudi spoštovan. V povprečju je kar tri četrtine 
ljudi mnenja, da večina ljudi v Sloveniji meni, da imajo uspešni ustanovitelji podjetja 
visok družbeni status (Rebernik, Tominc in Pušnik 2007, 13). 

Posebna raziskovalna področja družinskega okolja podjetnikov so: 

− vrstni red rojstva, 
− poklic staršev, 
− družbeni status ter 
− odnos s starši. 

Če je otrok prvorojenec ali edinec, naj bi bil domnevno deležen posebne pozornosti 
staršev, kar vodi do razvoja večje samozavesti. Vendar pa v mnogih študijah 
podjetnikov in podjetnic učinek prvorojenosti ni bil dokazan, zato so potrebne še 
nadaljnje raziskave prvorojenosti, da bi lahko odgovorili, ali ima le-ta v resnici učinek 
na razvoj podjetnika. 

Glede zaposlitve staršev je bilo dokazano, da so očetje podjetnikov pogosto 
samozaposleni ali podjetniki. Tudi podjetnice imajo enako pogosto kot podjetniki očete, 
ki so samozaposleni ali podjetniki. Imeti samozaposlenega očeta je torej močna 
spodbuda za razvoj podjetnika. Neodvisnost in fleksibilnost samozaposlitve, ki jo 
predstavlja oče, je ukoreninjena že v zgodnjih otroških letih. Neki podjetnik, je dejal, da 
je bil njegov oče tako prevzet s poslom, ki ga je začel, in mu je dajal tako močan zgled, 
da zato ni nikoli razmišljal, da bi kdaj delal za nekoga drugega. Občutek neodvisnosti pa 
lahko še dodatno okrepi podjetnikova mati. Odnos s starši, ne glede na to, ali so 
podjetniki ali ne, je morda najpomembnejši vidik družinskega okolja v otroštvu pri 
razvoju želje po podjetniškem udejstvovanju pri posamezniku. Starši podjetnika morajo 
dajati oporo in spodbujati neodvisnost, uveljavljanje in odgovornost. Podporni odnos 
staršev (še posebej očeta) je očitno najpomembnejši za podjetnice. Podjetnice običajno 
odrščajo v okolju družine srednjega in višjega razreda, kjer je družinsko življenje 
osredotočeno na otroke, in so osebnostno podobne očetom (Antončič idr. 2002, 90). 

V teh subkulturah obstajajo tudi različice (kot na primer Silicijeva dolina v 
Kaliforniji), ki nastanejo zaradi družinskih posebnosti. Raziskave podjetij iz različnih 
panog po vsem svetu so pokazale, da je imel velik odstotek ustanoviteljev podjetij očeta 
in/ali mamo, ki sta cenila neodvisnost. Neodvisnost, ki jo dosežejo ustanovitelji podjetij, 
strokovnjaki, umetniki, profesorji in kmetovalci, prežema njihovo zasebno življenje in 
spodbuja ustanavljanje podjetij pri njihovih otrocih. 

Spodbudo za ustanovitev podjetja lahko dajo tudi učitelji, ki pomembno vplivajo na 
posameznike pri razmišljanju o podjetništvu kot možni karieri. Šole, ki imajo programe 
podjetništva in inovacij, običajno oblikujejo mlade podjetnike in so dejansko gibalo 
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podjetniškega okolja na določenem gospodarskem področju. Na primer večje število 
podjetniških predmetov, ki jih nekdo vpiše v šoli, kaže večjo verjetnost, da bo v 
prihodnosti ustanovil podjetje.  

Kolegi so zelo pomembni pri sprejemanju odločitve o ustanovitvi podjetja. 
Območje s podjetniškim bazenom in shajališčem za podjetnike in potencialne 
podjetnike, kjer lahko ti razpravljajo o idejah, problemih in rešitvah, ustvari več novih 
podjetij kot druga območja (Antončič idr. 2002, 32−33). 

Vzornik je lahko ena najmočnejših spodbud za ustanovitev podjetja. Vzorniki so 
lahko starši, bratje in sestre, drugi sorodniki ali drugi podjetniki. Potencialni podjetniki 
gledajo na uspešne podjetnike kot na pobudnike. Če smo videli drugega uspeti, nam to 
olajša, da si lažje predstavljamo samega sebe kot aktivnega podjetnika. Pogost odgovor 
podjetnikov na vprašanje, kateri so njihovi razlogi za ustanovitev podjetja, je: »Če je 
uspelo njemu, lahko tudi meni!«  

Vzorniki lahko sodelujejo tudi kot mentorji med ustanavljanjem podjetja in po 
njem. Podjetnik potrebuje dober podporni in svetovalni sistem v vsaki fazi ustanavljanja 
novega podjetja. Podporni sistem je bistven v zagonski fazi, saj ponuja informacije, 
nasvete in usmeritve glede organizacijske strukture, pridobivanja finančnih sredstev, 
trženja in tržnih segmentov. Ker ima podjetništvo družbeno vlogo, vpeto v družbeni 
kontekst, je pomembno, da podjetnik v svojem procesu ustanavljanja podjetja zgodaj 
vzpostavi povezavo s podpornimi viri.  

3.2.2 Izobraževanje in usposabljanje  

Pomembna je razširjenost in kakovost izobraževanja in usposabljanja za 
podjetništvo v okviru različnih programov formalnega izobraževanja ter programov 
usposabljanja podjetnikov in zaposlenih v malih in srednje velikih podjetjih. 

Ključna je strategija razvoja in uvajanja podjetniških vsebin v formalni sistem 
izobraževanja (od osnovne šole do univerze) ter usposabljanja podjetnikov in zaposlenih 
na različni ravni zahevnosti. Država naj bi pospeševala usposabljanje s podporo razvoja 
programov, s subvencioniranjem ali z davčnimi olajšavami za vlaganja malih podjetij.  

3.2.3 Poslovna in strokovna infrastruktura  

Bistvena je kakovost in dostopnost poslovne, pravne in strokovne infrastrukture, ki 
jo potrebujejo novoustanovljena in rastoča podjetja. Raziskava, ki je proučevala 
probleme malih podjetij, je pokazala, da obstajajo tipične pomanjkljivosti v 
sposobnostih malih podjetij, pri katerih je potrebna pomoč v obliki različnih vrst 
svetovanja in izobraževanja. Te pomanjkljivosti so (Bolton 1971 po Kampuš Trop 2003, 
167−171):  
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− informacijske vrzeli. Podjetnikom, ki se odločajo o ustanavljanju ali so pred 
kratkim ustanovili svoje podjetje, primanjkujejo določene informacije, 
potrebne za pripravo poslovnih načrtov in sprejemanje pomembnih poslovnih 
odločitev. Svetovalci z najrazličnejših področij nudijo podjetnikom osnovne 
poslovne informacije (priložnosti v panogi, stroški in postopki ustanovitve in 
razvoja,  možnosti financiranja ...); 

− vrzeli pri reševanju problemov in tehničnih zmožnostih. Posamezniki, ki so 
novi na področju vodenja lastnih podjetij in so bolj vajeni varnosti 
organizacijskega okolja velikih podjetij, kjer odločajo drugi, pogosto niso 
nikoli razvili ali poizkusili svojih analitičnih sposobnosti. Ne znajo prepoznati 
problemov in jih rešiti na hiter in učinkovit način − tega jih naučijo svetovalci;  

− vrzeli na področju učenja. Čeprav podjetniki ustanovijo svoja podjetja na 
področjih, na katera se spoznajo, pogosto nimajo zadostnih znanj na širokem 
področju poslovanja. Svetovanje premosti vrzeli v znanju in izpopolnjevanju 
takih posameznikov.  

Pomemben je razvoj kakovostnih univerz, ustvarjanje programov za spodbujanje 
dejavnosti za raziskave in razvoj in komercializacijo novih tehnologij v podjetjih, kot 
so: raziskovalni parki, inkubatorski in podjetniški centri, obrtne cone, tehnološki centri, 
skupni raziskovalni konzorciji podjetij in univerz (ang. centers of excellence), programi 
za državno sofinanciranje raziskav, celoviti programi itd. Ti odigravajo posebno 
pomembno vlogo, če njihove dejavnosti vsaj deloma subvencionira država. Uspeh teh 
oblik zahteva vrsto elementov: močno raziskovalno univerzo, tvegani kapital, modele 
uspešnih vlog, svetovanje za menedžerstvo in usposobljeno delovno silo.  

Za uspeh podjetnika je tudi zelo pomembno, da ima različne svetovalce v svoji 
družabni mreži (prijatelji, sorodniki, znanci ...) in različne profesionalne svetovalce. 
Nasveti ljudi v podjetnikovi družabni mreži so zaradi omejenih finančnih sredstev 
posebej pomembni pri procesu ustanavljanja novega podjetja. Profesionalni svetovalci 
so posebej pomembni, kadar novo (predvsem tehnološko) podjetje hitro raste (Ruzzier 
idr. 2008, 133). 

Sem sodijo tudi storitve organiziranja trga, ki so za delovanje majhnih podjetij 
nujno potrebne. Pri tem je mišljeno organiziranje sejmov, prodajnih razstav, možnosti 
propagiranja, posredovanja zaposlitev, borze vseh vrst, vzpostavljanje podjetniških 
mrež itd. Pri razvoju ponudbe omenjenih storitev igra pomembno vlogo država, v 
zadnjem času pa postajajo vse pomembnejše tudi zasebne organizacije, saj so zasebne 
storitve praviloma bolj kakovostne kot državne. 
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3.2.4 Dostop do fizične infrastrukture  

Dostop do fizične infrastrukture predstavlja razpoložljivost in težavnost dostopa do 
obstoječih fizičnih virov – telekomunikacij, energetske in komunalne preskrbe ipd., po 
cenah, ki ne diskriminirajo novih podjetij. Osnovne infrastrukturne storitve omogočajo 
migracijo ljudi in blaga in so običajno v rokah države. Če so urejene ceste, 
komunikacijski in transportni sistemi, javne službe in gospodarska stabilnost, je tudi 
ustanavljanje novih podjetij lažje. Fizična infrastruktura omogoča tudi prenos informacij 
v šolstvu, raziskovalnih ustanovah ipd. (od šolske ponudbe v obliki zgradb do 
računalniške strojne in programske opreme). 

3.2.5 Odprtost in konkurenčnost trga  

Dejavnik trga je v fazi odločanja o ustanavljanju podjetja pomemben predvsem z 
vidika sposobnosti prilagajanja tržnih pravil in spreminjanja tržne strukture, zelo 
pomembna je tudi velikost vstopnih pregrad oziroma stopnja težavnosti uveljavljanja 
novih podjetij na trgu.  

3.2.6 Finančna podpora  

Finančna podpora predstavlja razpoložljivost različnih formalnih, institucionalnih in 
neformalnih finančnih virov za nova in rastoča podjetja – bančni sistem, rizični kapital, 
neformalno investiranje, poslovni angeli.  

Finančne vire lahko zagotovi bodisi podjetnik sam ali s pomočjo družine, prijateljev 
in znancev bodisi preko bančne ali investitorske mreže. Ko je podjetje novo in majhno 
ima pogosto težave s pridobivanjem primernih resursov za zagon, kar lahko kmalu vodi 
v finančno krizo v primeru zgodnjih, nepričakovanih težav. Raziskave kažejo, da je 
kljub temu, da velik delež podjetnikov financira izrabo podjetniških poslovnih 
priložnosti iz svojih prihrankov (Aldrich 2000), pogosto potreben dodaten ustanovitveni 
kapital, od družine in prijateljev, bank, poslovnih angelov, tveganega kapitala, države 
ipd. Razpoložljivost tveganega kapitala ima ključno vlogo pri razvoju in rasti 
podjetniških aktivnosti. Če je na voljo dovolj ustanovitvenega kapitala, nastane več 
podjetij (Antončič idr. 2002, 33−34). 

V Srednji in Vzhodni Evropi je bilo pomanjkanje kapitala pogosto ena največjih 
ovir za ustanovitev in širitev podjetij v zasebni lasti. Študija fundacije EFER iz leta 
1994 je potrdila, da so bili različni viri financiranja, ki so bili na voljo, zelo omejeni. To 
je oviralo nemoteno poslovanje in širitev anketiranih podjetij in zaviralo nadaljnjo rast. 
Podjetniki so se morali povečini zatekati k osebnim prihrankom, še posebej v začetni 
fazi. Trije najpomembnejši viri financiranja v fazi ustanavljanja podjetja so bili osebni 
prihranki, bančna posojila in dobički iz poslov. Podjetniki so se pri svojih poskusih 
pridobivanja potrebnih sredstev srečevali z najrazličnejšimi težavami. Banke so 
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nasprotovale dajanju posojil, posojilni pogoji so bili neugodni, postopki za pridobitev 
posojila pa zapleteni in zamudni. Tvegani kapital je igral pomembno vlogo (Glas in 
Pšeničny idr. 2000, 39). 

V Sloveniji v povprečju nekaj manj kot 40 % nastajajočih podjetnikov pričakuje, da 
bodo potrebni začetni finančni kapital zagotovili sami, kar je manj, kot je povprečje v 
42-ih državah, ki so v letu 2006 sodelovale v GEM raziskavi. V svetovni GEM 
raziskavi je bilo ugotovljeno, da je povprečni odstotek potrebnega finančnega kapitala, 
ki ga zagotavlja nastajajoči podjetnik sam, približno 66 %. Pri financiranju podjemov 
imajo za slovenske podjetnike največji pomen banke in finančne institucije, vladni 
programi pa približno enak pomen kot kolegi v službi. Približno 40 % nastajajočih 
podjetnikov namerava pritegniti enega, dva ali tri različne vire za financiranje 
ustanovitve svojega podjetja (Rebernik, Tominc in Pušnik 2007, 13). 

Država lahko pozitivno vpliva ali zavira množičnost ustanavljanja novih podjetij in 
njihov razvoj tudi z organiziranjem dostopnosti do ustanovitvenega in razvojnega 
kapitala, kar je še posebej pomembno v gospodarstvih v tranziciji. Ponudbo raznih virov 
kapitala lahko izboljša z ustanavljanjem posredniških institucij (npr. družbe za naložbe 
kapitala), z zniževanjem tveganj (garancije, preverjanje projektov) ali zniževanjem 
stroškov (dotacije, subvencioniranje obrestnih mer). 

3.2.7 Vladna politika in vladni programi 

Pomemben je vpliv zasnovanosti in vodenja vladnih politik na razvoj novih in 
rastočih podjetij, pa tudi razpoložljivost, izvajanje in učinkovitost vladnih programov in 
spodbud, ki neposredno podpirajo nova in rastoča podjetja na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni. Vladna politika naj bi omogočila podporo rastočim, dinamičnim 
podjetjem, pa tudi olajšave novim podjetjem v začetni fazi rasti. Pomembna je tudi 
ureditev problema nerednega plačevanja, ki v nekaterih dejavnostih občasno zelo oteži 
poslovanje (Glas in Pšeničny 2000, 61). 

Država mora združiti tri vidike, ki so odločilni za uspešnost podpore podjetjem − 
enotnost strategij (politik), institucij (organizacij) in programov storitev. Za doseganje 
ugodnega razmerja med stroški za podporo in njeno učinkovitostjo mora država 
postaviti cilje svoje politike, določiti primerne programe, ki bodo pripomogli k 
realizaciji ciljev v določenem časovnem okviru ter določiti učinkovite mehanizme 
(podporne organizacije) za vodenje teh programov.  

Priporočljivo je, da država organizira načine podpore, ki prinesejo (Glas in Pšeničny 
2000):  

− razvoj poslovnega okolja, ki spodbuja podjetništvo; 
− poenostavljenje postopkov in znižanje davkov; 
− razvoj novih podjetij; 
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− dostop do finančnih virov; 
− informacije, svetovanje in vodenje; 
− pomoč pri tehničnih in tehnoloških problemih; 
− povezave med malimi, srednjimi in velikimi podjetji; 
− razvoj distribucijskih mrež in podpore z internacionalizacijo poslovanja. 

Zelo pomembna je tudi stimulativna davčna stopnja, saj države, ki imajo represivno 
davčno stopnjo za podjetja ali fizične osebe, lahko zatirajo nastanek novih podjetij, ker 
podjetja ne bodo imela denarja za začetek in rast ter bodo ostala brez zaslužkov. Toda 
družbena, psihološka in finančna tveganja še vedno ostajajo.  

Vlade evropskih držav in tudi Evropska unija so v zadnjem desetletju sprejele vrsto 
smernic in ukrepov za pospeševanje ustanavljanja malih in srednje velikih podjetij in 
razvoj podjetništva, predvsem v povezavi z različnimi politikami zaposlovanja in 
pospeševanja razvoja regij in posameznih področij oziroma dejavnosti. Vendar 
raziskave opozarjajo, da so večje evropske države, z izjemo Velike Britanije in Italije, 
podjetništvu še vedno dokaj nenaklonjene in da so na lestvici do podjetništva najbolj 
prijaznih razvitih dežel prav evropske države še vedno na repu. Raziskave, kot npr. 
Global Entrepreneurship Monitor, Ewing Marion Kaufman Foundation, Babson College 
London Business School idr. so dokazale izjemno visoko stopnjo odvisnosti med 
gospodarsko uspešnostjo držav in podjetij, gospodarsko rastjo in stopnjami 
zaposlovanja ter naklonjenostjo podjetništvu tako družbe nasploh kot posameznikov 
(Glas in Peničny 2000, VII). 

Na nacionalni ravni je za spodbujanje podjetništva odgovorno Ministrstvo za 
gospodarstvo oz. Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost, ki deluje pod njegovim 
okriljem in je odgovoren za promocijo podjetništva in izobraževanja za podjetništvo, za 
spodbujanje podjetništva mladih na vseh nivojih izobraževanja, za podporo mreži 
EuroInfo Centrov v Sloveniji ter za spodbujanje podjetništva med posebnimi ciljnimi 
skupinami. Med institucije podpornega okolja spada tudi Javna agencija za podjetništvo 
in tuje investicije (JAPTI), ki ponuja vavčerski sistem svetovanja, program razvoja 
podjetnosti in ustvarjalnosti mladih, program poklicnega uveljavljanja žensk, program 
podjetniške prenove podeželja ter projekt VEM, pod okriljem katerega lahko bodoči 
samostojni podjetniki opravijo regostracijo na enem mestu, kar jim olajša ustanavljanje 
podjetja, Slovenski podjetniški sklad, ki ponuja različne razpise za investicijske 
projekte, ter tehnološki parki ter podjetniški in univerzitetni inkubatorji, ki ponujajo 
različna svetovanja, mentorstva, izobraževanja, pisarniško infrastrukturo, finančne 
sheme, dostop do različnih informacijskih baz ter strokovno literaturo. Gospodarska 
zbornica Slovenije je podjetnikom v pomoč predvsem pri iskanju informacij ob prodoru 
na tuje trge. Pomembno vlogo ima tudi Obrtna zbornica Slovenije. Z namenom 
spodbujanja rasti malih in srednjih podjetij pa je bil ustanovljen podjetniški center 
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CEED, ob pobudi in podpori Združenja mladih poslovnežev YES, uspešnih mladih 
posameznikov, direktorjev, predsednikov uprav, uspešnih podjetnikov, pravnikov in 
akademikov, povezanih z namenom, da se spoznajo in pomagajo mlajšim generacijam, 
da pridejo hitreje do priložnosti, ki jih lahko uresničijo (Huber 2008). 

3.3 Ključni dejavniki ustanavljanja podjetja in njihov vpliv na željo po rasti 
podjetja in zaznano uspešnost (postavitev lastnega modela) 

Večina raziskav je pri proučevanju dejavnikov ustanavljanja podjetja izhajala iz 
vprašanja, ali se ustanovitelji podjetij razlikujejo med seboj, ali se razlikujejo od 
managerjev in od ostalega prebivalstva v določenem trenutku proučevanja vseh skupin. 
Nasprotno pa Shane, Locke in Collins (2003, 276) raziskovalcem svetujejo, da je 
pomembnejše ugotavljanje, kako posamezni in skupni dejavniki vplivajo na podjetnike 
pri sprejemanju različnih odločitev v podjetniškem procesu ter na značilnosti 
novoustanovljenega podjetja. Med pomembne dejavnike v podjetniškem procesu avtorji 
vključujejo tako osebnostne kot okoljske dejavnike. Navedene značilnosti modela 
navedenih avtorjev so tudi razlog, da smo se odločili uporabiti njihov model kot 
izhodišče za raziskavo v magistrski nalogi. Pri proučevanju in izbiri najpomembnejših 
dejavnikov vpliva na ustanovitev podjetja smo hkrati črpali tudi iz modelov in 
utemeljitev ostalih avtorjev in raziskovalcev ter tako zgradili lastni model. Zaradi 
obsežnosti merilnega instrumentarija pa nekaterih lastnosti, ki prav tako sodijo 
med splošne osebnostne značilnosti in izhajajo iz različnih teorij in modelov, 
nismo vključili v naš model. S poenostavljenim modelom smo skušali izluščiti le 
najpomembnejše dejavnike ustanavljanja podjetja (model vsebuje samo tiste 
komponente, ki smo jih empirično tudi dejansko preverjali) ter proučiti in prikazati 
njihov vpliv na podjetnikovo željo po rasti in na zaznano uspešnost.  

Temeljna domneva naše aplikativne raziskave je namreč bila, da imajo osebnostni 
dejavniki, skupaj z okoljskimi dejavniki, vpliv na ustanavljanje novega podjetja. Glede 
na to, da se ustanovitelji razlikujejo v svojih osebnostnih lastnostih in da različno 
dojemajo podjetniško okolje, se posledično po značilnostih razlikujejo tudi njihova 
novoustanovljena podjetja, med drugim tudi po stopnjah rasti in po uspehu. Iz tega 
izhaja naša teza, da bodo lastnosti podjetnikov in podjetniškega okolja novih malih 
podjetij močno povezane z željo po rasti in zaznano uspešnostjo.  
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Slika 3.15 Model dejavnikov ustanavljanja podjetja v povezavi z željo po rasti in 
zaznano uspešnostjo podjetja 

 

Vir: prirejeno po Shanu, Locku in Collinsu 2003, 274. 

Že vrsto let številni raziskovalci raziskujejo predvsem nastajanje novih podjetij. 
Ugotavljajo tudi, da nova podjetja predstavljajo pomemben faktor razvoja, ki se kaže 
skozi ustvarjalnost, prepoznavanje tržnih priložnosti, ustvarjanje novih tehnologij in 
izsledkov, nova delovna mesta, podjetniški duh in novo ustvarjeno vrednost. 
Pospeševanje podjetništva je v družbi znanja osrednjega pomena tudi zaradi 
povečevanja konkurenčnosti podjetij ter s tem gospodarske razvitosti džave, zato je 
ključno, da se čim več posameznikov odloči ustanoviti podjetje ter da se čim več 
podjetij odloči za kakovostno rast in razvoj.  

Nastajanje novih podjetji in še zlasti rast ustaljenih podjetij pa sta tesno povezana s 
tveganjem, da podjetje z različnih vidikov ni uspešno oziroma da preneha poslovati. 
Zato je z vidika spremljanja razvoja podjetništva ključno, ali so podjetja uspešna in 
preživijo ali pa neuspešna in propadejo. Torej je preveč poenostavljeno sklepati, da je 
za gospodarstvo pomembno ustanavljanje novih podjetij. Pomembna so namreč le tista 
podjetja, ki uspešno preživijo in izpolnjujejo pričakovanja in cilje lastnikov, pa naj bodo 
usmerjena v rast ali ne. Taka podjetja lastniki zaznavajo kot uspešna podjetja. Zaradi 
navedenega se pri naši raziskavi nismo omejili le na proučevanje dejavnikov, ki 
vplivajo na ustanavljanje novih podjetij, temveč smo hkrati skušali ugotoviti, kateri od 
teh dejavnikov pripomorejo k zaznani uspešnosti podjetja in kateri tudi stimulirajo 
podjetnike za nadaljnjo rast podjetja. Le tako bomo vedeli, kateri podjetniki oziroma 
podjetja bodo prispevali h gospodarskemu razvoju in na kakšen način jih lahko 
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podpiramo in spodbujamo z ustvarjanjem ugodnega gospodarskega okolja. Ugotovitev, 
katere so tiste značilnosti ustanoviteljev in okolja, ki vplivajo na zaznano uspešnost in 
željo po rasti podjetja, je lahko uporabna opora za vse tiste državne in zasebne 
institucije, ki nudijo pomoč za hitrejši razvoj malega gospodarstva. 

3.3.1 Želja po rasti  

Raziskave po svetu so pokazale, da je za zdravo gospodarsko strukturo nastajanje 
novih malih podjetij sicer zelo pomembno, vendar ustvarjanje novih delovnih mest 
izvira skoraj izključno iz majhnega števila hitro rastočih podjetij. Ob velikem številu 
novoustanovljenih podjetij se zastavi vprašanje, kakšen je in kje se nahaja dinamični 
razvojni potencial malih podjetij v Sloveniji. Identifikacija razvojnega potenciala v 
malem gospodarstvu je torej potrebna, da bi z vlaganjem večjih sredstev in določnejše 
podpore v tovrstna podjetja dosegli čim večji razvojni učinek malega gospodarstva na 
gospodarsko rast, zaposlovanje, izvoz ter s tem ustvarili dinamično, prilagodljivo in 
odzivno gospodarstvo, ki je edino sposobno preživeti v globalni konkurenci. Zato je v 
zrelih gospodarstvih vsa dinamika gospodarstva odvisna od nastajanja hitro rastočih 
podjetij.  

Zaradi navedenega se nam je zdelo pomembno v analizo vklučiti tudi to 
komponento. V lastno raziskavo magistrske naloge smo vključili podjetja, ki so bila 
ustanovljena v letu 2007. V trenutku odgovarjanja na anketni vprašalnik (maj 2009) so 
se podjetja torej nahajala nekje v fazi zagona oz. odločanja o morebitni nadaljnji rasti, 
zato je v tem obdobju pomembnejše vprašanje glede njihove želje po rasti in ne njihova 
dejanska rast. V tem obdobju obstoja podjetja imajo za oblikovanje pozitivnega 
nagnjenja k rasti zelo pomembno vlogo značilnosti podjetnika ter kako podjetnik 
zaznava podjetniško okolje v smislu podpore pri nadaljnjem poslovanju podjetja.  

Pri odločitvi za proučevanje izražene želje po rasti in ne dejanske rasti je 
pomemben tudi izsledek, da so številni raziskovalci (npr. Solymossy 1998; Wiklund 
2001; Welter 2001 in drugi) dokazali, da podjetja rastejo preprosto zato, ker se je 
podjetnik tako odločil; torej želja podjetnika po rasti podjetja naj bi po mnenju avtorjev 
torej dovolj dobro odražala kasnejšo dejansko rast podjetja. 

Rast podjetja ne pomeni zgolj rasti obsega proizvodnje ali storitve, ki ga v nekem 
časovnem obdobju opravi podjetje. V rast lahko štejemo poleg omenjenega tudi 
povečanje prihodka, povečanje števila zaposlenih in pa povečanje sredstev podjetja.  

Podjetniško željo po rasti smo proučevali z dveh vidikov. Na eni strani podjetnik 
subjektivno načrtuje rast svojega podjetja v prihodnosti ter ocenjuje rast glede na 
pričakovano povečanje delovnih mest, povečanje premoženja podjetja, prihodkov ter 
širitev dejavnosti z vstopom na nova poslovna področja in trge, na drugi strani pa izraža 
svoje splošno stališče oz. naravnanost do rasti podjetja.  
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Podjetnik si torej mora pri zastavljanju svojih ciljev in planov najprej odgovoriti na 
vprašanje, ali želi rasti ali ne. Obstajajo ambiciozni samozaposleni podjetniki, ki takoj, 
ko odkrijejo možnost za rast, zaposlijo nove ljudi in širijo podjetje na nove tržne 
segmente. Vedno pa sloni ta odločitev na podjetniku, ki jo sprejme na osnovi svojega 
interesa. Tisti, ki se odločijo za rast svojega podjetja, morajo biti na to rast pripravljeni 
in se morajo zavedati, kaj jim to lahko prinese. Podjetja, ki rastejo hitro, imenujemo tudi 
dinamična podjetja. To so tista podjetja, ki se dinamično prilagajajo spremembam. Za 
dinamične podjetnike oz. dinamična podjetja ni dileme, ali rasti ali ne. Pričakovani 
rezultati uspešnega podjetja so tako materialne kot nematerialne narave. Raziskave so 
pokazale, da je želja po rasti povezana s starostjo, izobrazbo, izkušenostjo in drugimi 
lastnostmi podjetnika na eni strani, na drugi strani pa predvsem z možnostmi, ki jih daje 
sama podjetniška priložnost (Timmons 1994 po Ruzzier 2008, 167). Z ekonomskega 
vidika pa je temeljna motivacija, ki podjetnike usmerja v rast, maksimizacija profita. 

3.3.2 Zaznana uspešnost  

Ekonomska stroka si je edina, da mala podjetja odločilno vplivajo na gospodarsko 
rast in razvoj države. Nastajanje novih podjetji in še zlasti rast ustaljenih podjetij pa sta 
tesno povezani s tveganjem, da podjetje z različnih vidikov ni uspešno oziroma da 
preneha poslovati. Timmons (1990, 9) navaja tabelo, ki povzema 50-letno raziskovanje 
stopnje propadanja podjetij v ZDA. Iz nje je razvidno, da je takšna stopnja v prvem letu 
delovanja podjetja 40-odstotna in v drugem lelu 60-odstotna. Zaradi dejstva, da je v 
drugih državah in tudi v Sloveniji okolje do podjetnikov veliko bolj neprijazno, lahko 
predvidevamo, da je stopnja propadanja njihovih novih podjetij še višja. Kljub 
pomembnemu prispevku malih podjetij k vitalnosti gospodarstva, stečaji in druge 
oblike prenehanja poslovanja podjetij pomembno vplivajo na mala podjetja. Stečaji so v 
določenem obsegu del procesa kreativne samodestrukcije, ki prispeva k dinamičnosti 
inovacij in gospodarske obnove. Po drugi strani pa je neuspeh podjetij destruktiven in 
prinaša stroške lastnikom, investitorjem in družbi. Razumeti, zakaj podjetja propadejo 
in zakaj uspejo, je zato ključno za oblikovanje ustrezne gospodarske politike na tem 
področju in za poslovodenje malih, zlasti rastočih podjetij.  

Podjetnik ima kot ključni element podjetniškega procesa osebnostne lastnosti, ki 
močno vplivajo na njegovo uspešnost in posledično tudi na uspešnost podjetja 
(McClelland 1961). Prav tako podjetniško okolje, na podlagi ustaljenih kulturnih norm, 
dostopa do finančnih virov, davčne regulative, itd., posredno ali neposredno vpliva na 
značilnosti novoustanovljenega podjetja.  

V ekonomski znanosti ni enotnih finančnih in ekonomskih kriterijev za opredelitev 
poslovnega uspeha ali neuspeha. Poimenovanja se razlikujejo glede na pristop k 
proučevanju, predmet proučevanja in uporabljeno metodologijo. Uspešnost podjetja je 
širok pojem, zato je tudi nekoliko problematično določiti ustrezno merilo uspešnosti. 
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Avtorji so se pri proučevanju dejavnikov poslovnega uspeha in neuspeha doslej 
omejili predvsem na finančne kazalnike, manj pa so upoštevali druge vidike 
uspešnosti. Storej (1982 po Barkham 1989, 208) pa je po drugi strani pokazal, da je 
pogosto težko sklepati o uspešnosti ter verjetnosti uspeha podjetij na podlagi finančnih 
razmerij.  

Sami smo v lastni model vključili uspešnost podjetja z vidika zaznane uspešnosti s 
strani podjetnikov, torej njihovo subjektivno mnenje glede zadovoljstva s podjetjem. 
Slednje se nam zdi pomembnejše od merjenja poslovne uspešnosti podjetja z 
ekonomskimi kazalniki uspeha, saj se s tega vidika podjetje lahko izkaže kot relativno 
uspešno, vendar v kolikor ne izpolnjuje ciljev in pričakovanj ustanoviteljev, je 
omejeno v razvoju ali celo kmalu zaključi s svojim poslovanjem. Mento, Locke in 
Klein (1992) v zvezi s tem pojasnjujejo, da če oseba želi doseči določen zastavljen cilj, 
ne bo zadovoljna, vse dokler ga tudi dejansko ne bo dosegla. Interesi ustanoviteljev pa 
se seveda v marsičem razlikujejo.  

Zaznana uspešnost podjetja odraža dva vidika, in sicer zaznani poslovni uspeh 
podjetja in osebni uspeh oziroma zadovoljstvo podjetnika. Merila osebnega uspeha 
podjetnika malega podjetja izražajo nefinančne cilje podjetnika (Cooper 1993), kamor 
lahko štejemo osebno zadovoljstvo (Shane in Venkataraman 2000). Podjetniki, ki se za 
samostojno pot odločajo zaradi nefinančnih motivov, beležijo višjo stopnjo zadovoljstva 
v primerjavi s tistimi podjetniki, ki jih v podjetništvo vodijo povsem finančni cilji 
(Cooper in Artz 1995; Drnovšek 2002). 

Nedvomno so za gospodarski razvoj najpomembnejša hitro rastoča podjetja, vendar 
podjetja, ki jih ustanovitelji zaznavajo kot uspešna, niso nujno v rast usmerjena 
podjetja. Veliko avtorjev je ugotavljalo, da pri pomembnem deležu ustanoviteljev 
dolgoročna rast podjetij ni njihov glavni cilj (Churchill in Lewis 1983; Stamvorth in 
Cunan 1976; po Barkham 1989). Nekateri se zadovoljijo z majhno rastjo ali pa celo ne 
želijo rasti in raje iščejo neko dolgoročno stabilnost. Posel si razlagajo kot ustvarjanje 
dobička, zadostnega za njihovo življenje (Orser idr. 1996 po Papadaki in Chami 2002, 
3). To so največkrat lastniška podjetja, ki so običajno ustanovljena na domu, družinska, 
storitvena ali obrtniška podjetja. Tako se lahko samozaposleni svetovalec zadovolji s 
tem, da dela sam s svojimi strankami, in ne vstopi v obdobje rasti. Rast takega podjetja 
omejujeta razpoložljivi čas in odločitev, da ne želi zaposlovati drugih ljudi. Morda pa je 
ustanovitelj podjetja pripravljen tolerirati zelo nizke dobičke zaradi pridobivanja 
nekaterih drugih oblik koristi. To ne pomeni, da se podjetnik obnaša iracionalno. Še 
vedno je v osnovi koristoljuben, vendar svoje nagrade ne pojmuje samo z denarnega 
vidika, ne posluje zaradi dobička ali pridobitve kapitala, temveč zaradi želje po 
neodvisnosti ali drugih razlogov. Taka novoustanovljena mala podjetja so relativno 
manj pomembna, vendar ker so ta v večini, z vidika množičnosti vseeno lahko 
prispevajo pomemben delež k nacionalnemu razvoju gospodarstva.  
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4 RAZISKAVA O KLJUČNIH  DEJAVNIKIH USTANAVLJANJA 
PODJETJA IN NJIHOVEM VPLIVU NA ŽELJO PO RASTI IN 
ZAZNANO USPEŠNOST 

Namen tega poglavja je opisati potek raziskave o ključnih dejavnikih ustanavljanja 
podjetja in njihovem vplivu na željo po rasti in zaznano uspešnost, predstaviti 
uporabljene vire podatkov in raziskovalne metode, postaviti raziskovalne hipoteze ter 
predstaviti anketni vprašalnik in izbiro vzorca. 

4.1 Načrt raziskave 

Raziskava je bila načrtovana v skladu z namenom in cilji magistrske naloge in je 
potekala v zaporednih korakih, ki jih na kratko predstavljamo v nadaljevanju.  

4.1.1 Viri podatkov in raziskovalne metode 

Pripravo magistrske naloge smo prvotno pričeli z zbiranjem sekundarnih podatkov. 
To so bili predvsem tuji strokovni članki in raziskave s področja podjetništva, procesa 
ustanavljanja podjetij, podjetniške motivacije, osebnostnih značilnosti podjetnikov, 
podjetniških okoljskih dejavnikov, rasti podjetij, uspešnosti podjetij itd., pa tudi tuje in 
slovenske strokovne knjige in učbeniki in nenazadnje tudi domače raziskave s tega 
področja. Na podlagi analize sekundarnih podatkov smo poskušali postaviti izhodišča, 
ki nam bodo v pomoč pri nadaljnjem raziskovanju postaviti lasten model vplivnih 
dejavnikov pri ustanavljanju podjetja ter postaviti raziskovalne hipoteze. Sledila je 
izdelava anketnega vprašalnika, izbira vzorca ter samo anketiranje vzorčnih enot. 
Odločili smo se za anonimno anketiranje po pošti. Statistično obdelavo zbranih 
podatkov pa smo izvedli s pomočjo računalniškega programa SPSS za Windows, verzija 
17.0. Posebna skrb bo namenjena analizi rezultatov raziskave. 

Empirični del bo temeljil na kvantitativni raziskavi, ki bo izhajala iz lastnega 
modela dejavnikov ustanavljanja podjetja, prirejenega po Shanu, Locku in Collinsu 
(2003, 274), v povezavi s podjetnikovo zaznano uspešnostjo novoustanovljenega 
podjetja in z željo po rasti podjetja (model je v grafični obliki prikazan v sliki 3.15).  

4.1.2 Raziskovalne hipoteze 

Skladno z analizami drugih že izvedenih domačih in tujih raziskav ter skladno s 
predstavljenim modelom Shana, Locka in Collinsa (2003, 274) smo v tretjem poglavju 
predstavili nekatere dejavnike (osebnostne in okoljske), ki ključno vplivajo na 
posameznikovo odločitev o ustanovitvi podjetja. Namen magistrske naloge je na 
podlagi lastne raziskave preveriti prisotnost predpostavljenih dejavnikov ustanavljanja 
podjetij na vzorcu novih slovenskih podjetnikov ter preučiti njihov vpliv na 
podjetnikovo željo po rasti ter na zaznano uspešnost.  
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Skladno z namenom in cilji magistrske naloge smo postavili dve temeljni 
raziskovalni hipotezi, ki ju bomo na podlagi zaključene raziskave v nadaljevanju skušali 
potrditi ali zavreči: 

− hipoteza 1: osebnostni in okoljski dejavniki ustanavljanja podjetja vplivajo na 
željo po rasti novega podjetja. 

− hipoteza 2: osebnostni in okoljski dejavniki ustanavljanja podjetja vplivajo na 
zaznano uspešnost novega podjetja. 

4.1.3 Predstavitev anketnega vprašalnika 

Kot instrument zbiranja primarnih podatkov smo izbrali anketni vprašalnik. Pri 
oblikovanju vprašalnika smo upoštevali splošna navodila glede priprave vprašalnika in 
spremnega pisma. Vprašanja smo skušali oblikovati kar se da jasno in razumljivo, brez 
dvoumnih trditev. Načinu izvedbe anketiranja in želenemu visokemu odzivu smo 
prilagodili tudi oblikovanje vprašalnika. Ta ni vseboval odprtih vprašanj, ki so 
pogosto vzrok za slab odziv. Želeli smo zagotoviti enostavnost izpolnjevanja. 
Poskušali smo se izogibati strokovnim izrazom, ki si jih udeleženci raziskave morda ne 
bi pravilno razlagali. Vprašanja smo smiselno združili v skupine glede na vsebino ter 
glede na način odgovarjanja. Vprašalnik se nahaja v prilogi 1. Vsebina vprašalnika je 
odraz postavljenih hipotez ter samega cilja raziskave, na podlagi katerih smo se iz 
širokega nabora dejavnikov odločili, katera vprašanja vključiti v vprašalnik.  

Vprašanja oz. trditve, ki so zajete v lastnem vprašalniku, smo povzemali iz 
najrazličnejših virov (Kampuš Trop 2000, 59; Rebernik, Tominc in Pušnik 2007, 88–93; 
Rebernik, Tominc in Pušnik 2006, 34; Rebernik idr. 2004, 12; Antončič 2009,  2–3; 
Tremblay in Genin 2008, 13; Zorn 2004, 88–91; Cooper in Artz 1995, 449–457, 
Drnovšek 2002, 245; Ruzzier idr. 2008, 50; Solymossy (1998) iz Kampuš Trop 2000, 
104; Ljunggren in Kolvereid (1996, 7), pri čemer smo nekatera vprašanja delno ali v 
celoti prilagodili namenu lastne analize.  

Anketni vprašalnik je sestavljen iz 132 podvprašanj oz. trditev, vsebinsko 
razdeljenih v devet sklopov. Pred vsakim sklopom vprašanj so navedena tudi krajša 
navodila, s katerimi smo anketirance seznanili z načinom reševanja posameznih 
vprašanj. 

Uvod v vprašalnik predstavlja uvodni nagovor s predstavitvijo teme vprašalnika, 
predvidenega časa, ki ga bodo anketiranci porabili za izpolnjevanje vprašalnika, ter 
načinom vračila vprašalnika. V vsak vprašalnik smo priložili prazno kuverto s plačano 
poštnino in že navedenim naslovom za vračilo izpolnjenega vprašalnika. 

Vprašanja pod sklopi od 1 do 4 predstavljajo splošna vprašanja, vezana na 
demografske dejavnike, kot so starost, spol, formalna izobrazba anketirancev ter njihov 
zaposlitveni status pred ustanovitvijo podjetja. 
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Peti sklop vprašanj se nanaša na oceno pomembnosti možnih razlogov, ki so 
vplivali na odločitev posameznika za ustanovitev podjetja. V vprašalnik smo zajeli 14 
razlogov, ki so bili tako v domačih kot v tujih raziskavah najpogosteje navedeni oz. 
ugotovljeni kot ključni razlogi za ustanovitev podjetij. 

S šestim sklopom vprašanj smo merili osebnostne značilnosti podjetnikov, in sicer  
željo po neodvisnosti, potrebo po dosežkih, samoučinkovitost in samozaupanje, mesto 
obvladovanja, nagnjenostjo k tveganju, usposobljenost ter zaznavanje podjetniških 
priložnosti. Za vsako od navedenih osebnostnih lastnosti smo postavili od šest do devet 
trditev (Likertova lestvica; 1: sploh ne velja; 5: popolnoma velja). 

Sedmi sklop vprašanj se nanaša na oceno trditev v povezavi z značilnostmi 
podjetniškega okolja, in sicer finančne podpore, vladne podpore, izobraževanja in 
usposabljanja, poslovne in strokovne infrastrukture, fizične infrastrukture, odprtosti in 
konkurenčnosti trga ter kulturnih in družbenih norm. Za vsako od navedenih okoljskih 
značilnosti smo postavili približno pet trditev (Likertova lestvica; 1: nikakor se ne 
strinjam; 5: popolnoma se strinjam). 

Z osmim sklopom vprašanj smo merili podjetnikovo željo po rasti podjetja. Rast 
podjetja ne pomeni zgolj rasti obsega proizvodnje ali storitve, ki jih v nekem časovnem 
obdobju opravi podjetje. V rast lahko poleg omenjenega prištevamo tudi povečanje 
prihodka, povečanje števila zaposlenih in pa vstop na nova poslovna področja s 
ponujanjem novih izdelkov ali novih vrst izdelkov. Pomembna pa je tudi podjetnikova 
splošna naravnanost k rasti. Zato smo v vprašalnik vključili vse navedene vidike rasti, 
oblikovane v deset trditev (Likertova lestvica; 1: nikakor se ne strinjam; 5: popolnoma 
se strinjam). 

Deveti sklop vprašanj se nanaša na oceno trditev v povezavi z zaznano uspešnostjo 
podjetja. Uspešnost podjetja je širok pojem, sami smo se osredotočili na poslovni uspeh 
podjetja in na osebni uspeh oziroma zadovoljstvo podjetnika. Merila osebnega uspeha 
podjetnika malega podjetja merijo nefinančne cilje podjetnika (Cooper 1993), kamor 
lahko štejemo osebno zadovoljstvo (Shane in Venkataraman 2000). Osebno 
zadovoljstvo lahko merimo tudi tako, da ocenjujemo podjetnikova predhodna 
pričakovanja z dejanskim stanjem (Likertova lestvica; 1: zelo nezadovoljen; 5: zelo 
zadovoljen). 

Na koncu vprašalnika smo anketirancem ponudili, da v kolikor želijo biti 
seznanjeni z rezultati raziskave, naj navedejo svoj naslov. Željo je izrazilo 37,42 % 
anketirancev. 

Anketni vprašalnik smo pred izvedbo anketiranja testirali na desetih naključno 
izbranih podjetnikih. Večina ni imela pripomb glede razumljivosti anketnega 
vprašalnika. Nekateri so podali nekaj pripomb, in sicer dve vprašanji sta bili nekaterim 
nejasna oz. nesmiselna, zato smo ju črtali, štiri vprašanja pa smo popravili v skladu z 
njihovimi predlogi. V uvodnem delu smo tudi popravili čas potreben za izpolnitev 
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vprašalnika, z 10 na 15 minut, saj je nekaj anketirancev pripomnilo, da jim je vprašalnik 
vzel več časa od napovedanega v uvodnem delu. Na podlagi testiranja vprašalnika in 
njegove prilagoditve na podlagi podanih pripomb smo sklepali, da je primeren za 
anketiranje, in nadaljevala smo z vzorčenjem.  

Ankete smo odposlali naključno izbranemu vzorcu 731 podjetnikov, v torek 5. 5. 
2009, in določili kot zadnji rok za vračilo 25. 5. 2009. Največ odgovorjenih 
vprašalnikov se je vrnilo po pošti v prvih desetih dneh, zadnja anketa je prispela po 
štiriintridesetih dneh. Skupno smo prejeli 117 odgovorjenih vprašalnikov, kar znaša    
16 %; med njimi je bil eden le delno izpolnjen, zato smo ga izločili iz raziskave.  

4.1.4 Izbira vzorca 

Kvantitativno raziskavo smo izvedli z metodo anketnih vprašalnikov, na vzorcu 
731 anketirancev (cca. 8 % vzorec) z metodo enostavnega slučajnega vzorčenja iz 
populacije novoustanovljenih mikro in malih družb z omejeno odgovornostjo in 
samostojnih podjetnikov, v Sloveniji v letu 2007, z domačim kapitalom, ki so v času 
anketiranja (maja 2009) še obstajala. Na dan 21. 4. 2009 je bilo takih 9.650 podjetij. Iz 
raziskave smo izločili zavode, društva, organe in organizacije, saj menimo, da na 
ustanovitev, rast in uspešnost navedenih pravnih oseb vplivajo specifični, za 
podjetništvo neznačilni motivi. Uporabljena podatkovna baza je bila baza IPIS 2007, v 
vseh SKD panožnih dejavnostih. V času zbiranja podatkov na podlagi anketnih 
vprašalnikov so podjetja poslovala cca. 2 leti. Odločili smo se za anonimno anketiranje 
po klasični pošti.  

4.2 Predvidene predpostavke in omejitve 

4.2.1 Predpostavke 

Na osnovi teoretičnih izhodišč iz literature bomo skušali empirično dokazati del 
njene obravnave. Predpostavljamo, da bodo sklepanja in logične povezave pri 
sestavljanju teoretičnega in empiričnega dela točne.  

V domači in tuji literaturi je moč zaznati zagovornike različnih modelov vplivnih 
dejavnikov ustanavljanja podjetij. Predpostavljamo, da so modeli in vplivni dejavniki, 
ki smo jih po lastni presoji vključili v naš model, tudi najpomembnejši. 

Osnova za izvedbo empirične raziskave bodo podatki, pridobljeni na osnovi 
anketnih vprašalnikov. Pričakujemo pripravljenost anketiranih podjetnikov za 
sodelovanje in točnost podatkov, pridobljenih na osnovi ankete. 

Glede na to, da so v našo empirično analizo zajeta le mikro in majhna podjetja, ki 
so bila ustanovljena v letu 2007, predpostavljamo, da sta velikost in starost podjetja v 
našem modelu zanemarljiva vplivna dejavnika. 
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Pri analizi vplivov posameznih dejavnikov na ustanavljanje podjetij, njihovo željo 
po rasti in zaznano uspešnost bomo upoštevali, da je vpliv naključja pri tem 
zanemarljiv.   

Ostale predpostavke so vezane na izbiro pokazateljev, s katerimi bomo merili 
izbrane spremeljivke modela in za katere predpostavljamo, da so ustrezno zastavljeni. 

4.2.2 Omejitve 

V raziskavi se bomo srečali tudi z omejitvami, ki so implicitno povezane z vsakim 
kvantitativnim obravnavanjem problema in jih pogojuje izbrani vzorec. Pomembno 
omejitev predstavlja kakovost razpoložljivih podatkov in seveda iz tega izhajajoči izidi 
analize, pri kateri smo uporabljali dostopno literaturo in modele, ki so bili že 
uporabljeni ali vsaj nakazani.  

Nekaj pomislekov je vezanih na izbiro vprašanj oz. trditev, s katerimi smo merili 
izbrane spremeljivke modela. Nekatere spremenljivke, predvsem osebnostne lastnosti 
podjetnikov, imajo več dimenzij in jih je zato težko opredeliti in zajeti le z nekaj 
trditvami, pomembno omejitev pa pri tem predstavlja dolžina vprašalnika.  

Eno od omejitev predstavlja tudi dejstvo, da se na podlagi oblikovanega anketnega 
vprašalnika tovrstna analiza dejavnikov ustanavljanja podjetij ne more izpeljati in zato 
posplošiti na večja podjetja. 

Glede na to, da veliko pokazateljev temelji na subjektivni oceni posameznika, je 
potrebno upoštevati tudi možna odstopanja od dejanskih vrednosti spremenljivk. 
Ugotavljanje osebnih stališč in lastnosti posameznikov je namreč precej občutljiva 
tema. Posamezniki so nagnjeni k prikrivanju nekaterih vidikov svoje osebnosti, zaradi 
katerih menijo, da bi lahko vzbujali slabo mnenje. Zato morda nekateri lahko oznanjajo, 
da so motivirani, čeprav v resnici niso pripravljeni vložiti dovolj energije, časa in 
resursov za nadaljnjo rast. Vprašljivo je lahko tudi proučevanje podjetnikove želje po 
bodoči rasti podjetja. Želje in pričakovanja lahko precej odstopajo od resnične poslovne 
stvarnosti.  

Nadalje je treba upoštevati, da lahko model izključuje nekatere dejavnike 
ustanavljanja podjetij, ki pa dejansko pomembno vplivajo tudi na podjetnikovo željo po 
rasti in zaznani uspešnosti. To bi lahko bila panoga ali področje delovanja oz. regija, ki 
pa ju zaradi preobsežnosti raziskave v naš model nismo vključili. 

Dejstvo je tudi, da je cilj naše raziskave analiza vpliva dejavnikov ustanavljanja 
podjetij, zato v analizo nismo vključili ostalih dejavnikov, ki so morebiti pomembni za 
podjetnikovo željo po rasti in zaznano uspešnost, vendar so manj pomembni za sam 
proces ustanavljanja podjetij. Na primer pomemben element želje po rasti in zaznane 
uspešnosti podjetja bi lahko bil (poleg osebnostnih in okoljskih dejavnikov) tudi 
velikost podjetja. Starost podjetja v našem modelu ne predstavlja pomembnega vpliva, 
saj so v našo empirično analizo zajeta le podjetja, ki so bila ustanovljena v letu 2007. 
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4.3 Statistične metode obdelave podatkov 

Obdelavo podatkov za potrebe raziskave smo opravili s pomočjo statističnega 
paketa za analizo podatkov SPSS za Windows (verzija 17.0), ki podpira grafično in 
tabelarično predstavitev podatkov in je v svetu eden izmed najbolj razširjenih 
programov za analizo podatkov. Statistična obdelava bo potekala v zaporednih fazah, 
ki jih opisujem v nadaljevanju.  

V prvem koraku smo za posamezna vprašanja izvedli t. i. univariatno analizo 
podatkov. Za vsak sklop posebej smo analizirali posamezna vprašanja tako, da smo s 
pomočjo statističnega orodja SPSS izračunali deskriptivne opisne statistike.  

Nato smo za sklope vprašanj pod točkami od 5 do 9, torej za ustanovitvene razloge, 
osebnostne in okoljske dejavnike, željo po rasti in zaznano uspešnost, s t-testom (za 
ugotavljanje razlik med spoloma) ter z metodo analize variance (za ostale demografske 
dejavnike – starost, dosežena izobrazba in predhodni zaposlitveni status) preverjali, ali 
obstajajo značilne razlike med različnimi skupinami podjetnikov. 

Z metodo analize variance ugotavljamo, če se aritmetične sredine razlikujejo od 
skupine do skupine; to je metoda, pri kateri testiramo vpliv ene ali več neodvisnih 
spremenljivk na odvisno spremenljivko. Metoda je uporabna, kadar je odvisna 
spremenljivka vsaj intervalnega značaja, neodvisne spremenljivke pa so nominalne. F 
statistiko dobimo tako, da primerjamo varianco med skupinami z varianco znotraj 
skupin. Čim večji je količnik, večja je verjetnost, s katero lahko zavrnemo ničelno 
hipotezo. Kadar primerjamo aritmetične sredine dveh skupin med seboj, uporabimo t-
test.  

Zaradi velikega števila vprašanj oz. trditev in posledično merjenih spremenljivk 
smo se, v želji kar najboljše pojasniti vplive različnih dejavnikov ustanavljanja podjetja 
na podjetnikovo željo po rasti in zaznano uspešnost, odločili izpeljati tudi faktorsko 
analizo posebej za vprašanja pod sklopi od 5 do 9. S faktorsko analizo analiziramo 
povezave med spremenljivkami tako, da poskušamo najti novo množico spremenljivk, 
ki predstavljajo to, kar je skupnega opazovanim spremenljivkam. Iščemo tiste 
spremenljivke, ki so za merjenimi in ki so krive, da se merjene spremenljivke obnašajo 
tako, kot se, oz. da so povezave takšne, kot so. Metoda je uporabna v vseh tistih 
primerih, ko zaradi različnih vzrokov neposredno merjenje neke spremenljivke ni 
možno. Merimo samo indikatorje pojma oz. konstrukta, ki ga neposredno ne moremo 
meriti. S faktorsko analizo nato ugotovimo, ali so zveze med opazovanimi 
spremenljivkami (ali indikatorji) pojasnljive z manjšim številom posredno opazovanih 
spremenljivk ali faktorjev. Iščemo torej latentne razsežnosti, ki pojasnjujejo strukturo 
nekega pojava. Cilj je, da ugotovimo, ali lahko zveze med opazovanimi 
spremenljivkami pojasnimo z manjšim številom posredno opazovanih spremenljivk ali 
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faktorjev. Skušali bomo ugotoviti, ali obstajajo kakšni skupni faktorji, s pomočjo 
katerih lahko pojasnimo vpliv na proučevane pojave (Kodrič 2007). 

Kot pokazatelj moči, smeri in vpliva posameznih dejavnikov ustanavljanja podjetij 
na željo po rasti in zaznano uspešnost bomo uporabili model linearne multiple regresije. 
Dejansko bomo z multiplo regresijo proučevali vpliv faktorjev posameznih sklopov 
vplivnih dejavnikov na faktorje želje po rasti in zaznane uspešnosti podjetja. O multipli 
linearni regresiji govorimo, kadar proučujemo linearno odvisnost ene odvisne 
spremenljivke od več neodvisnih spremenljivk (Rovan in Turk 1998, 137). V 
nadaljevanju pa na podlagi predpostavk modela o odnosih med spremenljivkami 
postavimo regresijski model, ki ga testiramo na izbranem vzorcu. S pomočjo regresijske 
analize nato ocenimo parametre modela in statistični pomen tega modela. Ker praviloma 
ne poznamo dejanskih razmer v populaciji in imamo samo vzorec, lahko regresijsko 
funkcijo samo ocenimo. Namesto parametrov dobimo ocene parametrov. Ocene 
parametrov multiple regresije smo v nadaljevanju ocenili s pomočjo izbrane metode 
vključevanja pojasnjevalnih spremenljivk. V našem primeru smo uporabili metodo 
enter. Za razliko od metode forward dobimo kot rezultat ocenjeno regresijsko funkcijo, 
z vključenimi vsemi neodvisnimi spremenljivkami. Iz izpisa naknadno razberemo, 
kateri parametri so statistično neznačilni, in jih izločimo iz nadaljnje analize. 
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5 REZULTATI RAZISKAVE IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

V predhodnih poglavjih smo predstavili številne predpostavljene dejavnike, ki 
vplivajo na ustanovitev podjetja. V lastno raziskavo smo vključili nabor dejavnikov, ki 
se je na podlagi pregleda literature, predhodnih analiz ter zastavljenega modela izkazal 
kot najprimernejši. 

To poglavje je namenjeno analizi in prikazu ter tolmačenju dobljenih rezultatov 
raziskave. Za vprašanja (trditve) po sklopih od 1 do 4 skupaj, za sklope 5, 6, 7, 8 in 9 pa 
posebej (priloga 1, anketni vprašalnik), so v nadaljevanju prikazane opisne statistike za 
116 dobljenih odgovorov. Vprašanja od 1 do 4 se nanašajo na demografske lastnosti 
podjetnikov, ki smo jih v teoretičnem delu obravnavali v okviru osebnostnih dejavnikov 
ustanavljanja podjetja. V empiričnem delu raziskave demografske dejavnike 
obravnavamo ločeno, predvsem zaradi posebnosti pri njihovi statistični analizi.  

Zaradi velikega števila proučevanih spremenljivk smo znotraj sklopov 6, 7, 8 in 9 
izvedli tudi faktorsko analizo. Na podlagi dobljenih rezultatov smo v podpoglavjih 5.4 
in 5.5 zastavili in izvedli multiplo regresijsko analizo. S pomočjo omenjenih statistik 
smo tudi preverili zastavljene hipoteze.  

5.1 Demografske značilnosti podjetnikov 

Spol 

Med anketiranimi, ki so izpolnili vprašalnik, je bilo 69,4 % moških podjetnikov in 
30,6 % žensk podjetnic.  

Slika 5.1 Frekvenčna porazdelitev podjetnikov po spolu 
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MOŠKI ŽENSKE

 
Nekateri menijo, da odločitev za začetek samostojnega poslovanja ni najbolj 

značilna za ženske. Poraja se vprašanje, zakaj se v tudi Sloveniji tako malo žensk loteva 
podjetništva. Zagotovo gre po eni strani za tiste dejavnike v okolju, ki niso osebne, 
ampak infrastrukturne narave: prezaposlenost in odsotnost podpore v družini, 
pomanjkanje ustreznih služb za kakovostno (zlasti popoldansko) varstvo otrok, 
odsotnost podpornih mehanizmov, ki bi upoštevali specifične potrebe podjetnic. Vendar 
pa v raziskavi GEM 2008 menijo, da je problem tudi globlji.  
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V zadnjem obdobju pa samozaposlovanje žensk narašča, saj je stopnja 
ustanavljanja novih podjetij pri ženskah precej višja kot pri moških, navkljub vsemu pa 
delež podjetij z ženskami kot lastnicami in vodijami zaostaja za deležem žensk v 
aktivnem prebivalstvu. 

Starost 

Nekateri raziskovalci podjetništva domnevajo, da obstaja določena starost, ki je 
najboljša za vstop v podjetništvo. Tako Liles (1974) zatrjuje, da je do okoli 28.− 30. leta 
človek na strmi krivulji učenja in ker podjetništvo zahteva široko paleto uporabnih 
znanj, se do tedaj splača ostati med zaposlenimi ter nabirati potrebna znanja in izkušnje.  

Slika 5.2 Frekvenčna porazdelitev podjetnikov po starosti 
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S sliko 5.2 je prikazana starost anketirancev, ki so sodelovali v lastni raziskavi. 

Največ podjetnikov je bilo starih prav nad 30 do 40 let, in sicer 61 anketirancev ali 52,6 
% vseh. Po 17,2  % podjetnikov je bilo v starostnem razredu nad 20 do 30 let ter nad 40 
do 50 let in 11,2  % v starostnem razredu nad 50 let, noben podjetnik pa ni bil mlajši od 
20 let. Starostne značilnosti podjetnikov iz lastne raziskave so zelo podobne rezultatom 
iz raziskave GEM 2008, kjer ugotavljajo, da med vsemi novimi podjetniki, katerih 
podjetje je staro med tremi in 42-imi meseci, največ podjetij ustvarjajo ljudje v starostni 
dobi med 25. in 34. letom (40,7 %) in med 35. in 44 letom (24,7 %). Glede starostne 
dobe, v kateri se posamezniki podajo na podjetniško pot, se Slovenija bistveno ne 
razlikuje od drugih držav (GEM 2008, 46).  

Formalna izobrazba 

Večina podjetnikov ali 44 % vseh anketiranih je imelo dokončano višjo ali visoko 
šolo, 35,3 % jih je imelo dokončano poklicno ali srednjo šolo, 15,5 % podiplomski 
študij, 3,4 % podjetnikov pa je imelo dokončano le osnovno šolo.  
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Slika 5.3 Frekvenčna porazdelitev podjetnikov glede na dokončano izobrazbo 
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Splošno mnenje, da so podjetniki slabše izobraženi od povprečja, se je tudi v 

številnih drugih raziskavah izkazalo kot napačno. Študije so pokazale, da so na splošno 
podjetniki in še posebno podjetnice precej bolje izobraženi od splošne populacije. 
Relativno dobra izobrazba podjetnikov je razvidna tudi iz rezultatov lastne raziskave 
(slika 5.3). 

 Predhodni zaposlitveni status 

Večina anketirancev, skoraj 70 % je bila pred ustanovitvijo podjetja zaposlenih v 
drugi službi, 13,3 % jih je bilo brezposelnih, 9,7 % je bilo študentov in 4,4 % 
samozaposlenih.  

Slika 5.4 Frekvenčna porazdelitev podjetnikov glede na predhodni zaposlitveni 
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Velik delež zaposlenih oseb pred ustanovitvijo lastnega podjetja kaže, da se osebe v 
povprečju niso odločale za podjetništvo iz ekonomske nuje oz. brezposelnosti. To nam 
potrjuje tudi metoda analize variance ustanovitvenih razlogov glede na predhodni 
zaposlitveni status, kjer se niso pokazale značilne razlike med brezposelnimi podjetniki 
po predhodnem zaposlitvenem statusu in med razlogom za ustanovitev podjetja iz 
ekonomske nuje. Danes bi bila slika verjetno drugačna. Razlog je v tem, da pred 
približno tremi leti, ko so proučevani podjetniki začeli svojo podjetniško pot, 
brezposelnost še ni bila tako visoka. 

5.2 Osebnostni dejavniki ustanavljanja podjetja 

5.2.1 Razlogi za ustanovitev podjetja 

Kot že navedeno v podpoglavju 3.1.1, podjetnike ženejo k podjetniškemu delovanju 
različni razlogi oziroma motivi. Sami smo v vprašalnik zajeli 14 razlogov, ki so bili tako 
v domačih kot v tujih raziskavah najpogosteje navedeni oz. ugotovljeni kot ključni 
razlogi za ustanovitev podjetij. Ti so: neodvisnost, osebna rast, večji zaslužek, želja po 
uspehu, zaznana dobra poslovna ideja, nadaljevanje družinske tradicije, uresničitev 
življenjskih ciljev, zagotovljeno delovno mesto, nezadovoljstvo s prejšnjim delom, 
ekonomska nuja, naključje oz. splet okoliščin, ugled v družbi, nadaljevanje tega, kar 
sem že obvladal, vpliv oz. predlog sorodnikov, prijateljev ali znancev. 

Tabela 5.1 nam prikazuje rezultate analize podjetnikovih osnovnih razlogov za 
ustanovitev podjetja. Anketiranci so s petstopenjsko Likertovo lestvico ocenjevali 
pomembnost možnih razlogov, ki so vplivali na njihovo odločitev za ustanovitev 
podjetja, pri čemer ocena 1 pomeni, da je bil razlog zelo nepomemben, 2 − 
nepomemben, 3 − srednje pomemben, 4 − pomemben, ocena 5 pa, da je bil razlog zelo 
pomemben. 

S povprečno oceno 4,30 je največ anketirancev kot ustanovitveni razlog izpostavilo 
neodvisnost, s povprečno oceno 4,03 sledijo podjetniki, ki so z ustanovitvijo podjetja 
zasledovali željo po osebni rasti, ter taki, ki so s povprečno oceno 3,93 v lastni 
dejavnosti videli priložnost za večji zaslužek. Oceno višjo od 3 so dobili še sledeči 
razlogi (razvrščeni po padajoči povprečni oceni): želja po uspehu, zaznana dobra 
poslovna ideja, nadaljevanje družinske tradicije, uresničitev življenjskih ciljev, 
zagotovljeno delovno mesto, nezadovoljstvo s prejšnjim delom. Ostali razlogi so bili 
očitno za podjetnike manj pomembni. Najmanj podjetnikov pa je (s povprečno oceno 
1,95) menilo, da je bil vpliv sorodnikov, prijateljev in znancev pomemben razlog za 
ustanovitev njihovega podjetja. 
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Tabela 5.1 Ustanovitveni razlogi – opisne statistike 

Ustanovitveni razlog 
Aritmetična 

sredina 
Standardni 

odklon 
 Neodvisnost 4,30 1,057 
 Osebna rast 4,03 1,087 
 Večji zaslužek 3,93 1,049 
 Želja po uspehu 3,79 1,220 
 Zaznana dobra poslovna ideja 3,65 1,167 
 Nadaljevanje družinske tradicije 3,57 1,372 
 Uresničitev življenjskih ciljev 3,53 1,373 
 Zagotovljeno delovno mesto 3,30 1,534 
 Nezadovoljstvo s prejšnjim delom/ službo 3,11 1,576 
 Ekonomska nuja 3,00 1,311 
 Naključje/ splet okoliščin 2,90 1,385 
 Ugled v družbi 2,50 1,248 
 Nadaljevanje tega, kar sem že obvladal 2,06 1,464 
 Vpliv/ predlog sorodnikov, prijateljev ali znancev 1,95 1,193 

Ugotovitve lastne raziskave sovpadajo z ugotovitvami ostalih domačih in tujih 
raziskav. Večina študij je pokazala, da so osebni razlogi bistveno močnejši kot finančni 
razlogi (Birley in Westhead 1994 po Ruzzier idr. 2008, 76). Drugouvrščene motivacije 
odsevajo delno delovne in družinske razmere kot tudi vzornike.  

V tabeli 3.2 so na podlagi različnih raziskav nazorno prikazani motivi, ki so 
spodbudili različne skupine slovenskih podjetnikov k podjetniškemu podvigu. Med 
motivi podjetnikov prevladujejo neodvisnost − hotel je delati na svojem, z 69 %,  
dosežki − želel je uporabiti svoje zmožnosti, s 45 %, in denar − želel je večji zaslužek, z 
19 % (Glas 2000). Tudi po raziskavi GEM 2008 je med nastajajočimi in novimi 
podjetniki zdaleč največ tistih (67,6 %), ki so (oziroma bi) podjetje ustanovili zaradi 
želje po večji neodvisnosti in osebni svobodi, 27,3 % nastajajočih in novih podjetnikov 
pa je želelo povečati svoje prihodke. V tuji raziskavi, ki so jo izvedli Fielden, Davidson 
in Makin (2000, 295−304) , so prišli do zelo podobnih rezultatov. Na zastavljeno 
vprašanje potencialnim in novim podjetnikom: »Zakaj ljudje želijo ustanoviti podjetje 
oziroma pričeti z lastnim poslom?«, je pri novih podjetnikih kot glavni razlog večina 
navedla željo po samostojnem odločanju, takoj za tem je sledil odgovor, da so bili od 
vedno nagnjeni k ustanovitvi podjetja in ko se je za to pnudila priložnost, so jo takoj 
izkoristili. Med potencialni podjetniki je kot motiv za ustanovitev podjetja prav tako 
prevladovala želja po neodvisnosti, sledila pa je želja po dobrem zaslužku. Ostali 
motivi so bili manj pomembni. 

Želja biti sam svoj gospodar je očitno tisto, kar vodi podjetnike in podjetnice po 
vsem svetu, da sprejmejo družbena, psihološka in finančna tveganja ter delajo veliko 
število ur, potrebnih za zagon in razvoj uspešnega novega podjetja. Nič manj kot takšna 
motivacija je potrebna, da prenesejo vsa razočaranja in trdo delo. 

V nadaljevanju smo želeli ugotoviti, ali se ustanovitveni razlogi razlikujejo glede 
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na posamezne skupine podjetnikov, in sicer glede na spol, starostno skupino, doseženo 
izobrazbo ali glede na predhodni zaposlitveni status (priloga 7). 

Večina raziskav v Sloveniji ni pokazala bistvenih razlik v poglavitnih razlogih za 
ustanovitev podjetja med moškimi in ženskami. V tujih raziskavah je takoj po želji po 
neodvisnosti drugi razlog za podjetnike denar, medtem ko podjetnice kot svoj drugi 
motivacijski dejavnik navajajo: zadovoljstvo z delom, uveljavitev, priložnost in denar. 
V lastni raziskavi so se med moškimi in ženskami na podlagi t-testa (priloga 7, tabeli 
7.1 in 7.2) pokazale značilne razlike le pri razlogu nadaljevanje družinske tradicije 
(razlika je statistično značilna pri stopnji tveganja α=0,043). Družinska tradicija je kot 
razlog za ustanovitev podjetja dobila relativno nizko povprečno oceno tako pri moških 
(1,84) kot pri ženskah (2,44), vendar so ženske razlogu v povprečju  pripisale večji 
pomen. Na podlagi navedenega lahko sklepamo, da se ženske pogosteje odločajo za 
ustanavljanje podjetja zaradi nadaljevanja družinske tradicije kot moški. 

Z metodo analize variance glede na starostne skupine (priloga 7, tabele 7.3−7.6) so 
se ustanovitveni razlogi pokazali značilno različni le pri razlogu osebna rast (razlika je 
statistično značilna pri stopnji tveganja α=0,012), namreč mlajši podjetniki so temu 
razlogu pripisali bistveno večji pomen kot starejši podjetniki (v starostnem razredu nad 
20 do 30 let je bila povpečna ocena pomembnosti razloga 4,65, v višjih starostnih 
razredih pa je bila povprečna ocena med 3,55 in 4,04). Pojasnilo lahko iščemo v 
predpostavki, da so mladi ljudje običajno mnogo bolj zagnani in motivirani na tem 
področju, zlasti po končanem šolanju, v primerjavi s starejšimi, v delu že realiziranimi 
delavci. 

Nadalje je metoda analize variance pokazala značilne razlike pri ustanovitvenih 
razlogih glede na doseženo izobrazbo podjetnikov (priloga 7, tabele 7.7−7.9), in sicer 
pri razlogu zagotovljeno delovno mesto  in pri razlogu naključje oz. splet okoliščin 
(razlike so statistično značilne pri stopnji tveganja α=0,002 in α=0,004). Podjetniki z 
nižjo izobrazbo (dokončano osnovno šolo) so razlogu za ustanovitev podjetja 
zagotovljeno delovno mesto s povprečno oceno 4,25 pripisali večji pomen v primerjavi z 
bolj izobraženimi podjetniki. Podjetniki z najmanj višješolsko izobrazbo so slednjemu 
motivu pripisali le povprečno oceno 3. Dejstvo je, da so nižje izobražene osebe s 
prehodom na tržno gospodarstvo z višjo dodano vrednostjo čedalje težje zaposljive in 
pričakovati je, da se bo trend nadaljeval tudi v prihodnosti. Nižje izobražene osebe so si 
torej z ustanovitvijo podjetja želele zagotoviti zaposlitev in s tem finančno varnost. Med 
njimi najverjetneje prevladujejo obrtniki, za katere so od formalne izobrazbe 
pomembnejše ročne spretnosti in izkušnje. 
Nasprotno so podjetniki z nižjo izobrazbo v povprečju menili, da niso ustanavljali 
podjetja zaradi naključja oziroma spleta okoliščin (povprečna ocena razloga 
podjetnikov z osnovnošolsko izobrazbo je 1,50), medtem ko so podjetniki z 
zaključenim podiplomskim študijem razlogu pripisali povprečno oceno 3,65. Splet 



Rezultati raziskave in interpretacija rezultatov 

83 

okoliščin je širok pojem, ki posredno lahko vključuje tudi prepoznavanje poslovnih 
priložnosti, ki se po naključju ponudijo podjetnikom. Vpliv izobrazbe ustanovitelja 
(formalna izobrazba) je tista, ki posameznike naredi bolj pripravljene za prepoznavanje 
poslovnih priložnosti in njihovo uresničevanje, saj izboljša informiranost o svetu in 
analitične sposobnosti, ki so potrebne za podjetništvo.  

Vzroki za ustanovitev podjetja glede na predhodni zaposlitveni status (priloga 7, 
tabele 7.10−7.13) so z analizo variance potrdili značilne razlike pri razlogu nadaljevanje 
družinske tradicije in pri razlogu naključje oz. splet okoliščin (razlike so statistično 
značilne pri stopnji tveganja α=0,030 in α=0,023).  
Samozaposlene osebe so razlogu nadaljevanje družinske tradicije v povprečju pripisale 
bistveno večji pomen v primerjavi z ostalimi zapositvenimi statusi (npr. študenti so 
razlogu v povprečju pripisali oceno 1,45). V okolju, kjer je prisotna  družinska tradicija, 
je več podjetniške kulture, v kateri so ambicije oblikovati in voditi profitabilno podjetje 
širše razpršene in opažene, tako da deluje moč zgleda. Take osebe se najverjetneje že od 
vsega začetka delovne kariere nagibajo k podjetništvu in samozaposlitvi, kasneje pa 
prevzamejo še posle starejših družinskih članov, ko se ti upokoljijo ali karkorkoli 
opustijo dejavnost. 

Samozaposlene osebe po predhodnem zaposlitvenem statusu so, v primerjavi z 
ostalimi statusi, pripisale relativno visoko povprečno oceneno (4,40) tudi razlogu 
naključje oziroma splet okoliščin. Samozaposlene osebe se morda v večji meri po 
naključju znajdejo v  situacijah, kjer se jim ponuja več poslovnih priložnosti zaradi 
okoliščin socialne mreže. Povezujejo se z ostalimi podjetniki in s tistimi, ki imajo 
potrebne kvalifikacije in izkušnje in na ta način še dodatno povečajo svoja znanja, v 
podjetniškem okolju pa se lahko pogosteje po naključju znajdejo pred novo poslovno 
priložnostjo. Samozaposlene osebe morda zaradi podjetniškega duha in izkušenj lažje 
prepoznajo poslovne priložnosti, ki se jim ponudijo po naključju. Nenazadnje biti 
samozaposlen po mnenju mnogih pomeni tudi pridobiti nekaj znanj v zvezi z 
organizacijo, pridobivanjem financ, pogajanjem, nadzorom kakovosti in drugih 
koristnih izkušenj, ki so zelo pomembne za ustanovitev novega podjetja. 

Faktorska analiza ustanovitvenih razlogov 

Zaradi velikega števila zastavljenih trditev in posledično merjenih spremenljivk 
smo se v želji kar najboljše pojasniti vplive ustanovitvenih razlogov na podjetnikovo 
željo po rasti in na zaznano uspešnost odločili izpeljati tudi faktorsko analizo. 

S faktorsko analizo smo poskušali določiti manjše število skupnih faktorjev, ki bi 
bolje pojasnjevali povezavo med opisovanimi spremenljivkami. V prvem koraku smo v 
model vključili vse trditve iz petega vprašanja, ki se nanašajo na ustanovitvene razloge, 
in s pomočjo programa SPSS izračunali vrednost statističnih testov, s katerimi 
ugotovimo, ali so podatki primerni za faktorsko analizo. Na voljo imamo dva testa, in 
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sicer Kaiser-Meyer-Olkin test (v nadaljevanju: KMO) ter Bartlettov test. Bartlettov test 
preverja, ali je korelacijska matrika enotska. Če je stopnja značilnosti Bartlettovega 
testa manjša od 0,05, potem lahko rečemo, da matrika ni enotska, kar pomeni, da so 
podatki ustrezni. Čim večja pa je mera KMO testa, bolj so podatki primerni za analizo. 
Če je mera KMO večja od 0,8, govorimo o optimalni primernosti podatkov, spodnja 
meja pa je 0,5.  

Izračunana vrednost KMO in izid Bartlettovega testa (priloga 2, tabela 1) kažeta na 
primernost podatkov za faktorsko analizo, saj kažeta na prisotnost vpliva splošnih 
faktorjev. Mera KMO je v prvem poskusu znašala 0,740, kar kaže na primernost 
matrike za analizo. Tudi Bartlettov test pokaže, da je korelacijska matrika značilno 
različna od enotske. 

V nadaljevanju so bile ocenjene komunalitete in MSA kazalniki na nivoju 
posamezne spremenljivke (anti-image matrika), ki nam kažejo deleže pojasnjene 
variabilnosti posamezne spremenljivke z vplivom skupnih faktorjev. Vrednosti MSA 
kazalnika na nivoju posameznih spremenljivk so bile vse nad 0,5, kar je priporočena 
minimalna vrednost. Zaradi nizkih vrednosti komunalitet pa so bile v treh zaporednih 
poskusih izločene naslednje spremenljivke: 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14. 

Po izločitvi vseh navedenih spremenljivk metoda glavnih osi (principal axis 
factoring) ni več skonvergirala h končni rešitvi, zaradi česar je bila ocena končnega 
faktorskega modela, ki je predstavljena v nadaljevanju, izvedena na podlagi metode 
največjega verjetja (maximum likelihood). 

Tabela 5.2 KMO in Bartlettov test (končni model) 

KMO mera primernosti podatkov za faktorsko analizo 0,790 

Bartlettov test sferičnosti 
približno enako Hi-kvadrat porazdelitvi 265,798 
stopinje prostosti 21 
stopnja značilnosti 0,000 

Povišana vrednost kazalnika KMO (tabela 5.7) kaže na pravilnost odločitve za 
izločitev omenjenih trditev.  

Tabela 5.3 Komunalitete (končni model) 

Trditev 
Začetna 
vrednost 

Vrednost po 
ekstrakciji 

R_Ekonomska nuja 0,229 0,495 
R_Večji zaslužek 0,301 0,395 
R_Ugled v družbi 0,363 0,383 
R_Želja po uspehu 0,650 0,817 
R_Osebna rast 0,539 0,620 
R_Zagotovljeno del. mesto 0,326 0,362 
R_Uresničitev ciljev 0,455 0,475 
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Spremenljivke R_Zagotovljeno delovno mesto, R_Ugled v družbi in R_Večji 
zaslužek so bile kljub nekoliko nižjim vrednostim komunalitet (<0,5) obdržane v 
končnem faktorskem modelu, in sicer zaradi visokih vrednosti MSA kazalnika na nivoju 
navedenih spremenljivk (0,816, 0,837 in 0,791) in zaradi smiselnosti končne faktorske 
rešitve (strukture faktorskih uteži). 

Tabela 5.4 Celotna pojasnjena varianca na podlagi metode ekstrakcije – metoda 
največjega verjetja (končni model) 

 začetna lastna vrednost vsota kvadratov uteži po ekstrakciji 
faktorjev 

faktor skupaj 
delež 

pojasnjene 
variance 

kumulativa 
pojasnjene 
variance 

skupaj 
delež 

pojasnjene 
variance 

kumulativa 
pojasnjene 
variance 

1 3,229 46,127 46,127 2,754 39,342 39,342 
2 1,262 18,034 64,161 0,793 11,325 50,667 
3 0,803 11,471 75,632    
4 0,543 7,760 83,391    
5 0,523 7,476 90,867    
6 0,387 5,523 96,390    
7 0,253 3,610 100,000    

Na podlagi kriterija lastnih vrednosti (tabela 5.4) je možna ocena modela s 
kvečjemu dvema skupnima faktorjema, pri čimer pa je razvidno, da je delež celotne 
variance, pojasnjen z vplivom prvega faktorja, bistveno večji kot delež, pojasnjen z 
vplivom drugega skupnega faktorja. Z dvema skupnima faktorjema je mogoče pojasniti 
polovico celotne variabilnosti vzorca kar je zadovoljivo. 

Metode faktorske analize nam običajno za interpretacijo ne daje zadovoljivih 
rezultatov, zato se odločimo za rotacijo faktorskih osi, saj te niso fiksne, kar pomeni, da 
jih v cilju iskanja najboljše strukture lahko rotiramo. Pri tem lahko uporabimo 
pravokotne ali poševne rotacije. Z rotacijo faktorjev želimo razjasniti, na katere 
spremeljivke ima določen faktor dominantni vpliv. Tam, kjer je faktorska analiza 
pokazala visoke uteži, želimo le-te še zvišati in tam, kjer so nizke, še znižati. 

Zaradi boljše in smiselnejše interpretacije skupnih faktorjev smo v nadaljevanju 
opravili tudi rotacijo faktorjev. Opravljena je bila poševna rotacija4

                                                 
4 Uporabljamo jo lahko tudi, če so faktorji med seboj korelirani. 

 faktorjev, 
imenovana Direct Oblimin.  
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Tabela 5.5 Rotirana matrika faktorskih (pattern) uteži (končni model) 

Trditev Faktor 
 1 2 

 R_Želja po uspehu 0,889 0,035 
 R_Osebna rast 0,817 -0,086 
 R_Uresničitev ciljev 0,708 -0,053 

 R_Ugled v družbi 0,507 0,208 
 R_Ekonomska nuja -0,142 0,746 
 R_Večji zaslužek 0,185 0,533 

 R_Zagotovljeno del. mesto 0,314 0,406 

OPOMBA: za ekstrakcijo je bila uporabljena metoda največjega verjetja, za rotacijo pa Oblimin rotacija. 

Za nadaljnjo analizo smo na podlagi končnega faktorskega modela ocenili vrednosti 
faktorjev, pri čemer sta bili spremenljivki poimenovani skladno z vsebino faktorjev: 

1. faktor osebnostni razlogi (OSEBNOSTNI_RAZLOGI), 
2. faktor ekonomski razlogi (EKONOMSKI_RAZLOGI). 

5.2.2 Osebnostne lastnosti podjetnikov 

Kot že predstavljeno v tretjem poglavju, so za podjetnike značilne določene 
osebnostne lastnosti, s katerimi se tudi razlikujejo od ostalega prebivalstva. Na podlagi 
literature, dosedanjih raziskav na tem področju in v skladu z izbranim modelom 
dejavnikov ustanavljanja podjetja Shana, Locka in Collinsa (2003) smo izbrali sedem 
podjetnikovih lastnosti, in sicer željo po neodvisnosti, potrebo po dosežkih, 
samoučinkovitost in samozaupanje, mesto obvladovanja, nagnjenost k tveganju, 
podjetniško usposobljenost in sposobnost zaznavanja in izrabe podjetniških priložnosti, 
ter njihovo prisotnost preverjali pri slovenskih podjetnikih, vključenih v lastno 
raziskavo.  

Anketiranci so s petstopenjsko  Likertovo lestvico (1: sploh ne velja; 5: popolnoma 
velja), ocenjevali prisotnost sedmih osebnostnih lastnosti pri njih samih, pri čemer je 
vsako lastnost odražalo med 6 in 9 trditev, skupno 48 trditev (priloga 1: anketni 
vprašalnik). 

Tabela 5.6 nam prikazuje rezultate opisnih statistik podjetnikovih osebnostnih 
značilnosti. 
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Tabela 5.6 Osebnostne značilnosti podjetnikov – opisne statistike 

Trditev Aritmetična 
sredina 

Std.  
odklon 

Imam željo po dosežkih 4,04 1,18 
Zelo se trudim, da so moji rezultati med najboljšimi 4,12 0,93 
Običajno so moji cilji skromni in preprosto uresničljivi (-)* 3,20 1,22 
Več časa namenim za razmišljanje o prihodnjih ciljih kot o preteklih dosežkih 3,99 0,94 
Silovita ambicioznost mi daje moč za vse večje napore 3,48 1,11 
Izredno sem motiviran, da bi dosegel rast in razvoj svojega podjetja, zato sem pripravljen 
vložiti pretežen del svojega časa, energije in kapitala 3,39 1,18 

Potreba po dosežkih – povprečna vrednost 3,70  
Imam željo po osebni neodvisnosti 4,46 0,91 
Ustrezajo mi delovna mesta, na katerih nisem nikomur odgovoren 4,04 1,17 
Zdi se mi, da bolje razmišljam, kadar me vodijo drugi  (-) 4,14 1,06 
Pogosto moram za mnenje vprašati druge, preden se odločim o pomembnih stvareh  (-) 4,01 1,01 
Želim si odobravanja drugih  (-) 3,63 1,06 
Ponavadi čakam, da me drugi pokličejo, da kam gremo, kot pa da bi vsiljeval svojo voljo  (-)  3,99 1,05 
Želja po neodvisnosti − povprečna vrednost 4,05  
Imam nadzor nad svojo usodo 3,50 1,12 
Pogosto se znajdem v situacijah, v katerih ne morem vplivati na končni izid  (-) 3,64 0,95 
Večina poslovnih izidov je v končni fazi sad dobrega ali slabega naključja  (-) 3,67 1,15 
Če se za nekaj odločim, sem prepričan, da me ne more nič ustaviti  4,01 0,87 
Kar načrtujem, skoraj zagotovo naredim, da deluje  4,16 0,72 
Če si nekaj želim, vprašam, ali lahko to dobim, in ne čakam, da mi je ponujeno  (-)  3,97 1,01 
Notranji nadzor − povprečna vrednost 3,83  
Sem naklonjen tveganju 3,35 1,12 
Uživam v tveganih poslih, saj mi dajejo več energije kot posli s predvidljivim izidom 2,84 1,24 
V življenju sem že velikokrat sprejel odločitve, ki so bile tvegane  3,13 1,29 
Moram vedeti, da je že nekdo naredil nekaj, preden sem to pripravljen narediti jaz  (-)  3,88 1,01 
Možno je, da investiram denar, ne da bi vedel za rezultate   2,32 1,30 
Če se nečesa bojim, se trudim, da strah premagam   3,91 1,02 
Delo v negotovih situacijah mi predstavlja izziv   3,54 0,99 
Nagnjenost k tveganju − povprečna vrednost 3,28  
Pomembne odločitve mi predstavljajo težave  (-) 3,72 1,04 
Ponavadi zmorem ščititi svoje osebne interese  3,84 0,91 
Kadar gre mojemu podjetju bolj slabo, hitro izgubim pogum  (-) 4,07 1,02 
Učinkovito se spoprijemam z večino problemov, ki nastanejo v mojem podjetju 3,91 1,00 
Če pri učenju nečesa novega za podjetje nisem uspešen takoj na začetku, raje odneham  (-) 4,21 0,97 
Če je določena naloga preveč zapletena, je ne bom niti poskusil izvesti  (-) 4,28 1,01 
Uspešno izvajam načrte za svoje podjetje 3,76 0,83 
Pri svojih odločitvah vztrajam, tudi če mi ostali močno nasprotujejo 3,55 1,02 
Karkoli poskušam narediti, sem prepričan, da mi bo uspelo 3,92 0,94 
Samoučinkovitost in samozaupanje − povprečna vrednost 3,92  
Za obstoj in razvoj novega posla imam potrebno znanje in izkušnje  3,86 0,88 
Za nadaljnje učinkovito delo si bom moral pridobiti dodatna znanja  (-) 2,22 1,11 
Moja dosedanja formalna izobrazba ustreza dejavnosti novega podjetja 3,88 1,31 
V preteklosti sem si nabral veliko koristnih delovnih izkušenj 4,42 0,82 
Moje predhodne delovne izkušnje mi izredno pomagajo pri sedanjem delu 4,16 1,15 
Preden začnem novo nalogo ali projekt, si pridobim veliko informacij  4,09 0,87 
Iščem nasvete ljudi, ki veliko vedo o problemih in nalogah, ki jih rešujem  3,91 0,96 
Podatke in pomoč pri svojem delu običajno pridobivam iz različnih virov informacij 4,22 0,80 
Usposobljenost − povprečna vrednost 3,85  
Raje imam dela, ki jih dobro poznam in s katerimi sem zadovoljen  (-) 2,21 1,01 
Običajno opazim priložnosti za nove posle 3,65 0,91 
Rad sprejemam nove izzive in priložnosti 4,03 0,85 
Rad preizkušam nove stvari, ki jih še nisem delal 3,91 0,91 
Izkoriščam prednosti novih priložnosti, ki se pojavijo 3,74 0,98 
Za ustanovitev podjetij je več dobrih priložnosti kot pa je ljudi, ki so jih sposobni  izkoristiti 3,84 1,02 
Zaznavanje in izraba poslovnih priložnosti − povprečna vrednost 3,56  

* Oznaka (-) označuje vse inverzno obrnjene trditve, ki so bile pred izvedbo analize ustrezno prekodirane.  
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Na podlagi analize povprečnih ocen za vsako od sedmih merjenih osebnostnih 
lastnosti vidimo, da so se anketirani podjetniki v povprečju opredelili kot oseba, ki: 

− ima potrebo po dosežkih (povprečna ocena trditve 3,70), 
− ima željo po neodvisnosti (povprečna ocena trditve 4,05), 
− je usmerjena k notranjemu nadzoru (povprečna ocena trditve 3,83), 
− je nagnjena k tveganju (povprečna ocena trditve 3,28), 
− je samoučinkovita in samozaupljiva (povprečna ocena trditve 3,92), 
− je usposobljena (povprečna ocena trditve 3,85), 
− zaznava in izkorišča poslovne priložnosti (povprečna ocena trditve 3,56). 

Najmočneje so se anketiranci opredelili kot osebe z željo po neodvisnosti 
(povprečna ocena 4,05), kar je tudi najbolje ocenjen razlog za ustanovitev podjetja. 
Številne predstavitve uspešnih podjetnikov le-te prikazujejo kot odločne, neodvisne 
pionirje, ki svojo kreativnost izražajo z udejanjanjem svojih idej, ne da bi za to 
potrebovali odobravanje drugih. Podjetniki veljajo za osebe, ki se težko prilagajajo 
obstoječim sistemom in s težavo priznavajo avtoriteto nad sabo. So osebe, ki želijo 
delati po lastnih pravilih in načelih, zaradi česar se odločijo za ustanovitev lastnega 
podjetja. 

Najmanj pa so se anketirani podjetniki strinjali s trditvami glede njihove nagnjenosti 
k tveganju, saj je bila pri tem dejavniku povprečna ocena strinjanja le 3,28. Večina 
študij sprejemanja tveganja v podjetništvu sicer opredeljuje podjetnika kot 
posameznika, ki je naklonjen tveganju, po drugi strani pa so sodobnejše raziskave 
pokazale, da so podjetniki pripravljeni sprejemati le zmerno tveganje. To je morda tudi 
razlog, da se podjetniki niso opredelili kot osebe, ki bi bile izrazito nagnjene k tveganju. 
Podjetniki preučijo številne alternative, preden sprejmejo odločitev o poslu, s čimer 
zmanjšajo tveganje. Podjetniki niso naklonjeni tveganjem, ki so neobvladljive narave, 
vendar se pogosto zaradi svoje pretirane samozavesti, zaupanja vase in prepričanja o 
lastnih sposobnostih spustijo v tvegane situacije (Wu in Knott 2005 po Ruzzier idr. 
2008, 49). 

 Faktorska analiza osebnostnih lastnosti 

Zaradi velikega števila zastavljenih trditev smo se v želji kar najboljše pojasniti 
vplive osebnostnih lastnosti na željo po rasti podjetja in na zaznano uspešnost odločili 
izpeljati tudi faktorsko analizo. S tem smo želeli tudi preveriti povezave med trditvami 
in poskušali določiti manjše število skupnih faktorjev oz. lastnosti, ki bi bolje 
pojasnjevali povezavo med opisovanimi spremenljivkami.  

Za potrebe faktorske analize smo zaradi preglednosti računalniških izpisov za vse 
spremenjivke oz. trditve določili okrajšave (priloga 3, tabela 3.1). Vse inverzno 
obrnjene trditve so bile pred izvedbo analize tudi ustrezno prekodirane.  
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V prvem koraku faktorske analize smo v model vključili vse trditve iz šestega 
vprašanja, ki se nanašajo na osebnostne lastnosti podjetnikov, in s pomočjo programa 
SPSS izračunali vrednost statističnih testov, s katerimi ugotovimo, ali so podatki 
primerni za faktorsko analizo (priloga 3, tabela 3.2).  

V prvem poskusu smo pregledali komunalitete (priloga 3, tabela 3.3) in MSA 
kazalnike na nivoju posamezne spremenljivke (anti-image matrika). Na osnovi 
vrednosti MSA na nivoju posameznih spremenljivk so bile izločene vse spremenljivke z 
MSA<0,5. To so bile naslednje:  6.8, 6.15, 6.3, 6.14, 6.36, 6.37, 6.43, 6.39. Ponovljena 
je bila ocena modela, nakar je bila izločena še spremenljivka 6.4 zaradi izredno nizke 
vrednosti komunalitete (0,283). V nadaljevanju sledi drugi poskus.  

Povečana vrednost KMO statistike (priloga 3, tabela 3.4) potrjuje pravilnost 
odločitve glede izločitve zgoraj navedenih spremenljivk. 

Število skupnih faktorjev določamo na podlagi naslednjih kriterijev: 

− lastna vrednost faktorja večja ali enaka 1; 
− delež celotne pojasnjene variance naj bi bil vsaj 60 %; 
− vsebinska smiselnost faktorske strukture. 

Če upoštevamo prvi kriterij, bi to pomenilo, da lahko ocenimo kvečjemu sedem 
skupnih faktorjev, s katerimi sicer pojasnimo le dobrih 50 % celotne pojasnjene 
variance. Vendar glede na to, da vsi naslednji faktorji le malo doprinesejo k deležu 
celotne pojasnjene variance, bi se omejili na največ sedem skupnih faktorjev.  

 Z namenom izbire najustreznejšega faktorskega modela so bili v nadaljevanju 
ocenjeni modeli s sedem, šest, pet in štirimi skupnimi faktorji. Pri analizi oziroma izbiri 
najprimernejšega modela so bili upoštevani že zgoraj navedeni kriteriji. Izmed vseh 
ocenjenih faktorskih modelov je bil izbran model s petimi skupnimi faktorji, katerega 
struktura faktorskih uteži omogoča najbolj smiselno vsebinsko interpretacijo. Ob 
omejitvi števila faktorjev zgolj na pet faktorjev so se nekaterim spremenljivkam 
zmanjšale komunalitete oziroma faktorske uteži, zaradi česar so bila dodatno izločena 
vprašanja 6.2, 6.7, 6.12, 6.24, 6.35, 6.38 in 6.48. Ocena končnega modela je podana v 
nadaljevanju. 

Tabela 5.7 KMO in Bartlettov test (končni model) 

 
 
 
 

 

KMO mera primernosti podatkov za faktorsko analizo 0,791 

Bartlettov test sferičnosti 

približno enako Hi-kvadrat porazdelitvi 1306,463 
stopinje prostosti 253 
stopnja značilnosti 0,000 
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Tabela 5.8 Komunalitete (končni model) 
 
 

Trditev Začetna 
vrednost 

Vrednost po 
ekstrakciji 

 P_DOS_želja_dosežki 0,632 0,648 
 P_DOS_ambic 0,708 0,632 
 P_DOS_motiv 0,585 0,483 
 P_NEOD_vodijo_drugi 0,589 0,497 
 P_NEOD_mnenje 0,526 0,439 
 N_NAD_nadzor_usode 0,495 0,430 
 N_NAD_odločen 0,561 0,607 
 N_NAD_vse_deluje 0,659 0,607 
 TVEG_naklonjen 0,723 0,674 
 TVEG_uživa 0,720 0,645 
 TVEG_veliko_x 0,720 0,747 
 TVEG_inv_denar 0,446 0,366 
 SAM_težko_odloča 0,48 0,458 
 SAM_os_inter 0,451 0,411 
 SAM_reš_tež 0,617 0,598 
 SAM_uspeš_izvaj 0,459 0,433 
 SAM_vztra_nasp 0,579 0,405 
 SAM_uspeva_vse 0,722 0,651 
 ZNAN_predh_inf 0,555 0,478 
 ZNAN_isk_nasv 0,412 0,521 
 PP_sprejemam 0,731 0,683 
 PP_preizk_novosti 0,695 0,552 
 PP_izk_predn 0,710 0,690 

OPOMBA: za ekstrakcijo je bila uporabljena metoda glavnih osi. 

Tabela 5.9 Celotna pojasnjena varianca (končni model) 

 začetna lastna vrednost vsota kvadratov uteži po ekstrakciji 
 

faktor skupaj 
delež 

pojasnjene 
i  

kumulativa 
pojasnjene 

i  
skupaj 

delež 
pojasnjene 

i  

kumulativa 
pojasnjene 

i  1 7,137 31,030 31,030 6,719 29,212 29,212 
2 2,651 11,528 42,557 2,242 9,746 38,958 
3 1,927 8,376 50,934 1,475 6,412 45,370 
4 1,694 7,364 58,298 1,229 5,344 50,714 
5 1,494 6,498 64,796 0,990 4,305 55,019 
6 1,082 4,705 69,501    
7 0,836 3,635 73,136    
8 0,799 3,473 76,609    
9 0,707 3,076 79,685    

10 0,670 2,912 82,596    
11 0,584 2,540 85,136    
12 0,512 2,228 87,364    
13 0,443 1,925 89,289    
14 0,411 1,785 91,074    
15 0,344 1,496 92,570    
16 0,314 1,366 93,935    
17 0,278 1,210 95,145    
18 0,235 1,023 96,168    
19 0,233 1,014 97,182    
20 0,208 0,903 98,085    
21 0,184 0,802 98,886    
22 0,148 0,644 99,531    
23 0,108 0,469 100,000    
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Zaradi boljše in smiselnejše interpretacije skupnih faktorjev smo v nadaljevanju 
opravili tudi poševno rotacijo faktorjev, imenovano Direct Oblimin.  

Tabela 5.10 Rotirana matrika faktorskih (pattern) uteži (končni model) 

Trditev Faktor 
 1 2 3 4 5 

P_DOS_želja_dosežki 0,832 -0,082 0,086 0,05 -0,023 
 P_DOS_ambic 0,671 0,052 -0,289 -0,129 -0,029 
 PP_sprejemam 0,647 0,110 -0,043 0,167 0,186 
 P_DOS_motiv 0,641 -0,057 -0,131 0,037 -0,072 
 PP_preizk_novosti 0,615 0,096 0,082 0,081 0,276 
 PP_izk_predn 0,576 0,196 -0,097 0,126 0,258 
 TVEG_veliko_x -0,019 0,843 -0,071 0,010 0,053 
 TVEG_uživa 0,017 0,774 -0,140 -0,103 -0,053 
 TVEG_naklonjen 0,055 0,719 -0,234 -0,012 -0,045 
 TVEG_inv_denar 0,031 0,606 0,230 0,034 -0,054 
 N_NAD_nadzor_usode -0,083 0,490 -0,153 0,259 0,071 
 N_NAD_vse_deluje -0,054 0,045 -0,739 0,086 0,101 
 N_NAD_odločen 0,115 0,102 -0,727 -0,096 -0,079 
 SAM_uspeva_vse 0,148 0,118 -0,710 -0,020 -0,029 
 SAM_reš_tež -0,057 -0,106 -0,706 0,238 0,057 
 SAM_vztra_nasp 0,180 0,087 -0,505 0,038 -0,028 
 SAM_težko_odloča 0,186 0,108 0,105 0,605 -0,193 
 P_NEOD_mnenje 0,043 0,073 -0,110 0,580 0,010 
 P_NEOD_vodijo_drugi -0,053 0,084 -0,190 0,563 0,170 
 SAM_uspeš_izvaj 0,198 -0,162 -0,169 0,526 -0,067 
 ZNAN_isk_nasv 0,039 -0,035 0,019 -0,160 0,730 
 ZNAN_predh_inf 0,171 -0,059 -0,058 0,025 0,622 
 SAM_os_inter -0,054 0,034 0,048 0,406 0,444 

OPOMBA: za ekstrakcijo je bila uporabljena metoda glavnih osi, za rotacijo pa Oblimin rotacija. 

Za nadaljnjo analizo smo na podlagi končnega faktorskega modela ocenili vrednosti 
faktorjev, pri čemer so bile spremenljivke poimenovane skladno z vsebino faktorjev: 

1. faktor izkoriščanje priložnosti iz želje po dosežkih (PRIL_DOSEZKI), 
2. faktor naklonjenost k tveganju (NAKL_TVEG), 
3. faktor nesamoučinkovitost (NESAMOUCINKOVITOST), 
4. faktor potreba po neodvisnosti (POT_NEODVISNOST), 
5. faktor informiranost (INFORM). 

Na podlagi faktorske analize pri osebnostnih lastnostih anketirancev smo torej 
definirali pet skupnih faktorjev, s katerimi lahko zaradi skupnih značilnosti bolje 
pojasnimo povezave med različnimi trditvami oz. lastnostmi, ki so značilne za nove 
podjetnike, vključene v raziskavo. V nadaljevanju najprej predstavljamo značilnosti 
posameznega faktorja oz. dejavnika, na podlagi trditev ki jih zajema (priloga 3, tabela 
3.1). 

Faktor/lastnost izkoriščanje priložnosti iz želje po dosežkih (PRIL_DOSEZKI) 
vsebuje trditve 6.1, 6.5  6.6, 6.45, 6.46, 6.47 in predstavlja ambicioznega podjetnika, ki 
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ima željo po dosežkih in je motiviran za razvoj svojega podjetja, zato je tudi pripravljen 
vložiti pretežni del svojega časa, energije in kapitala, rad preizkuša nove stvari, 
sprejema izzive in priložnosti in izkorišča njihove prednosti. 

Faktor/lastnost naklonjenost tveganju (NAKL_TVEG) vsebuje trditve 6.13, 6.19, 
6.20, 6.21, 6.23, 6.48 in predstavlja osebo oz. podjetnika, ki uživa v tveganih poslih, 
zato je naklonjen tveganju, vendar vseeno meni, da ima nadzor nad svojo usodo. 

Faktor/lastnost nesamoučinkovitost (NESAMOUCINKOVITOST) vsebuje trditve 
6.16, 6.17, 6.29, 6.33, 6.34, ki sicer predstavljajo odločnega in samoučinkovitega 
podjetnika, kateri se učinkovito spoprijema z večino problemov, ki nastanejo v podjetju, 
in kljub nasprotovanju drugih vztraja pri svojih odločitvah, vendar ima faktor zaradi 
negativnih vrednosti pattern uteži v rotirani faktorski rešitvi negativno konotacijo, torej 
nesamoučinkovitost. 

Faktor/lastnost potreba po neodvisnosti (POT_NEODVISNOST) vsebuje trditve 
6.9, 6.10, 6.26, 6.32 in predstavlja neodvisnega podjetnika: ko se odloča o pomembnih 
stvareh, ga mnenje drugih ne zanima, sam uspešno izvaja načrte za svoje podjetje in 
pomembne odločitve mu ne predstavljajo težav. 

Faktor/lastnost informiranost (INFORM) vsebuje trditve 6.27, 6.40, 6.41 in 
opredeljuje osebo, ki išče nasvete ljudi, ki veliko vedo o problemih in nalogah, ki jih 
rešuje, zato si običajno pridobi veliko informacij, preden začne novo nalogo ali projekt, 
hkrati pa uspešno ščiti svoje osebne interese. 

Na podlagi osebnostnih lastnosti, izluščenih s pomočjo faktorske analize, smo 
želeli tudi ugotoviti, ali se osebnostne lastnosti podjetnika razlikujejo glede na 
posamezne demografske dejavnike, torej spol, starostno skupino, doseženo izobrazbo 
ali predhodni zaposlitveni status. Značilne razlike so se pokazale le pri dveh faktorjih 
oz. lastnostih, in sicer pri informiranosti glede na starost podjetnikov (priloga 8, tabele 
8.1−8.3) (razlika je statistično značilna pri stopnji tveganja α=0,048) in pri 
nesamoučinkovitosti glede na predhodni zaposlitveni status (priloga 8, tabele 8.4−8.7) 
(razlika je statistično značilna pri stopnji tveganja α=0,007). 

Skušali smo poiskati nekaj razlogov za ugotovljene razlike, zato smo primerjali 
povprečne vrednosti faktorjev med različnimi skupinami.  Glede razlik v informiranosti 
smo ugotovili, da so mlajši podjetniki bolj nagnjeni k iskanju informacij in nasvetov 
(najbolj tisti v starostni skupini nad 20 do 30 let, sledijo jim podjetniki v starosti nad 30 
do 40 let). Pri lastnosti nesamoučinkovitost glede na predhodni zaposlitveni status je 
podrobnejši vpogled povprečnih vrednosti faktorjev različnih skupin pokazal, da so 
podjetniki, ki so bili pred ustanovitvijo podjetja samozaposleni, bolj prepričani v lastno 
samoučinkovitost v primerjavi z brezposelnimi, kateri so bolj nagnjeni k 
nesamoučinkovitosti. 
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5.3 Okoljski dejavniki ustanavljanja podjetja 

Za vsako nacionalno gospodarstvo je značilno določeno poslovno okolje, ki ga 
soustvarjajo številni dejavniki, za katere se domneva da spodbudno ali zaviralno 
vplivajo na proces ustanavljanja podjetij in njihov nadaljnji razvoj. Številni strokovni 
viri in raziskovalci na tem področju so v svoje modele vključevali različne dejavnike 
okolja. Pri dejavnikih okolja smo izhajali predvsem iz raziskav GEM ter se opredelili za 
nekatere, tudi v ostali literaturi najpogosteje omenjene dejavnike okolja, ter njihovo 
prisotnost preverjali pri podjetnikih, vključenih v lastno raziskavo. Proučevani dejavniki 
okolja so: finančna podpora, vlada (vladna politika in vladni programi), izobraževanje 
in usposabljanje, poslovna in strokovna infrastruktura, odprtost in konkurenčnost na 
notranjem trgu, dostop do fizične infrastrukture ter kulturne in družbene norme.  

Z raziskavo GEM podjetniško okolje proučujejo predvsem s podatki, ki jih dobijo s 
pomočjo nacionalnih izvedencev. To so posamezniki, za katere menijo, da lahko 
prispevajo k razumevanju podjetništva, in sicer na osnovi njihove dosedanje podjetniške 
aktivnosti, profesionalnosti, znanja, uspeha na svojem področju in ugleda. V letu 2008 
je v GEM raziskavi v Sloveniji sodelovalo 36 strokovnih izvedencev, ki so ocenjevali 
slovensko podjetniško okolje z lestvico od 1 do 5. 

Raziskovalci menijo, da podjetniki ne morejo neposredno opazovati in interpretirati 
objektivnega okolja. Namesto tega si o okolju ustvarijo subjektivne predstave. Kako se 
posamezni podjetnik odziva na zunanje vplive, je zato odvisno od njegovega dojemanja 
okolja. S tega vidika je morda bolj kot mnenje strokovnih izvedencev ustrezneje 
ugotavljati, kako neposredno podjetniki zaznavajo naklonjenost oz. nenaklonjenost 
poslovnega okolja. Res je, da bo podjetnik uspešnejši, ko bo njegova predstava o okolju 
skladna z dejanskim stanjem, saj bo tedaj sprejemal pravilnejše strateške poslovne 
odločitve (Dutton in Keats 1987). Vendar na slednje skoraj ni možno vplivati, 
subjektivno dojemanje je namreč stvar vsakega posameznika.  

Anketirani podjetniki so s petstopenjsko  Likertovo lestvico (1: sploh ne velja; 5: 
popolnoma velja) ocenjevali svoje strinjanje glede sedmih vidikov stanja podjetniškega 
okolja v Sloveniji, pri čemer je vsak vidik oziroma dejavnik odražalo med tri in enajst 
trditev, skupno 43 trditev (priloga 1, vprašanje 7). 

Podjetniki so izmed vseh zgoraj navedenih pogojev podjetniškega okolja pripisali 
povprečno oceno, ki je višja od 3, le izobraževanju in usposabljanju (3,45) ter komajda 
kulturnim in družbenim normam (3,02). Najslabšo oceno so pripisali pogojem finančne 
podpore (2,37) ter vladni politiki in programom (2,40). 



Rezultati raziskave in interpretacija rezultatov 

94  

Tabela 5.11 Značilnosti podjetniškega okolja – opisne statistike 

Trditev Aritmetična 
sredina 

Std.  
odklon 

Izobraževanje spodbuja ustvarjalnost, neodvisnost in osebno iniciativo 3,99 1,18 
Izobraževanje zagotavlja primerno opozarjanje na podjetništvo 3,56 1,14 
Izobraževalni sistem zagotavlja dobro usposabljanje za ustanovitev in rast podjetij 2,97 1,15 
Izobraževanje je lahko dostopno vsakomur  3,26 1,21 
Izobraževanje in usposabljanje – povprečna vrednost 3,45  
Državna birokracija in regulativa je za podjetja pretirano težavna (-)* 2,33 1,18 
Višina davkov predstavlja breme za nova podjetja (-) 1,74 1,03 
Pridobivanje dovoljenj in koncesij je omogočeno v ustreznem času (-) 2,97 1,04 
Za podjetja je davčna in ostala vladna regulativa dovolj jasna 2,38 1,01 
Država podpira nova podjetja 2,42 1,11 
Kdor potrebuje pomoč od državnih programov za podjetja, najde, kar potrebuje 2,36 1,02 
Nova podjetja lahko pridobijo različno državno podporo na enem mestu 2,30 1,09 
Država nudi številne ugodnosti za nova podjetja 2,12 0,88 
Država novim podjetjem nudi različne priložnosti za začetek poslovanja 2,29 1,03 
Država spodbuja in omogoča samozaposlovanje 2,95 1,14 
Vlada (politika in programi) – povprečna vrednost 2,40  
Fizična infrastruktura (ceste, zgradbe, komunikacije ...) zagotavlja dobro podporo za nova podjetja 3,23 1,14 
Novo podjetje pridobi dostop do priključkov za plin, vodo, elektriko in kanalizacijo v kratkem času  2,68 0,98 
Stroški fizične infrastrukture (ceste, zgradbe, komunikacije ...) so previsoki (-) 1,94 1,00 
Dostop do fizične infrastrukture – povprečna vrednost 2,62  
Poslužujem se pomoči iz okolja, kot na primer izkušenih svetovalcev, odvetnikov, računovodij, 
strokovnjakov za davke 3,28 1,29 
Nova podjetja z lahkoto pridobijo dobre bančne storitve (transakcijski računi, plačilni promet s tujino, 
kreditne in druge garancije ipd.) 2,77 1,20 
Strokovni nasveti (finančni, pravni  ...) so za podjetja lahko dostopni 2,88 1,10 
Strokovni nasveti (finančni, pravni ...) so predragi (-) 1,90 1,00 
Menim, da zunanji svetovalci nudijo kvalitetne strokovne nasvete  3,13 0,90 
Podjetje brez težav pridobi ustrezno delovno silo   2,14 0,94 
Poslovna in strokovna infrastruktura – povprečna vrednost 2,68  
Nacionalna kultura močno podpira individualne uspehe, dosežene z lastnimi napori 2,25 0,97 
Nacionalna kultura poudarja neodvisnost, avtonomnost in osebno iniciativo 2,42 1,00 
Nacionalna kultura vzpodbuja kreativnost in inovativnost 2,53 0,99 
Večini ljudi bi bilo ljubše, da bi imeli vsi podobno raven življenjskega standarda (-) 2,23 1,07 
Uspešni ustanovitelji podjetja so spoštovani in imajo visok družbeni status 3,53 1,10 
Ustanovitev novih podjetij se dojema kot primeren način, kako obogateti 3,32 1,09 
Večina ljudi meni, da je »biti podjetnik« zaželena izbira kariere 3,46 0,97 
Večina ljudi meni, da so podjetniki strokovni in sposobni posamezniki  3,36 1,13 
V javnih medijih lahko pogosto zasledimo zgodbe o uspešnih novih podjetjih 3,24 0,96 
Osebno poznam nekoga, ki je v zadnjih dveh letih ustanovil podjetje 4,37 1,10 
Nacionalna kultura vzpodbuja podjetniško prevzemanje rizika 2,50 0,90 
Kulturne in družbene norme – povprečna vrednost 3,02  
Slovenski trg je odprt in konkurenčen 3,05 1,12 
V naši panogi vlada zdrava (lojalna) konkurenca 2,57 1,14 
Za vstop na trg ni zaznati večjih vstopnih ovir 2,78 0,93 
Kupci so naklonjeni novim podjetjem in proizvodom 2,57 0,93 
Svoje stranke sem pridobil brez težav  2,78 1,16 
Odprtost in konkurenčnost na notranjem trgu – povprečna vrednost 2,75  
Za nove podjetnike je na voljo dovolj dolžniških virov financiranja (kreditov, leasingov, državnih 
subvencij ...)   2,36 1,08 
Postopek pridobivanja finančnih virov je predolg (-) 2,56 1,14 
Postopek pridobivanja finančnih virov je prezahteven (-) 2,46 1,11 
Za nova podjetja je zadolževanje predrago (-) 2,09 1,07 
Finančna podpora – povprečna vrednost 2,37  

(-) Oznaka označuje vse inverzno obrnjene trditve, ki so bile pred izvedbo analize ustrezno prekodirane. 
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Podroben vpogled v posamezne elemente najslabše ocenjenih dejavnikov (finančna 
podpora ter vladne politike in programi) nam razkriva nižjo povprečno oceno od 3 prav 
pri vseh elementih. Glede pogojev finančne podpore namreč podjetniki v povprečju 
menijo, da je postopek pridobivanja finančnih virov časovno predolg in prezahteven, da 
za nove podjetnike ni na voljo dovolj dolžniških virov financiranja ter da je 
zadolževanje nasploh predrago. Mnenje podjetnikov o vladni politiki in vladnih 
programih kot pomembnem elementu poslovnega okolja je bilo v povprečju najbolj 
kritično glede višine davkov, ki predstavlja breme za nova podjetja, glede državnega 
nudenja različnih ugodnosti in priložnosti za začetek poslovanja, organiziranosti in 
učinkovitosti državne podpore ter jasnosti in težavnosti regulative.  

Vrednotenje posameznih elementov najbolje ocenjenega okoljskega dejavnika − 
izobraževanja in usposabljanja pa razkrivajo, da podjetniki v povprečju menijo, da 
izobraževanje spodbuja ustvarjalnost, neodvisnost in osebno iniciativo, zagotavlja 
primerno opozarjanje na podjetništvo in je lahko dostopno vsakomur, vendar v 
povprečju tudi menijo, da izobraževalni sistem ne zagotavlja dobrega usposabljanja za 
ustanovitev in rast podjetij v Sloveniji. 

Nasprotno so strokovni izvedenci v okviru raziskave GEM 2008 izobraževanju in 
usposabljanju v Sloveniji pripisali bistveno slabšo oceno. Precej kritični so bili do 
rednega izobraževanja (v osnovnih in srednjih šolah ter po srednji šoli), sicer pa menijo, 
da je v Sloveniji dovolj javnih in/ali zasebnih centrov in agencij, ki lahko neodvisno od 
formalnega izobraževalnega sistema zagotovijo posameznikom primerno izobraževanje 
in usposabljanje za podjetništvo. Razpoložljivost teh institucij ocenjujejo v povprečju 
bistveno bolje, kot ocenjujejo izvedenci razpoložljivost institucij neformalnega 
izobraževanja za podjetništvo v drugih GEM državah; Slovenija je med GEM državami 
po tem kriteriju uvrščena na četrto mesto. Iz raziskave GEM 2008 tudi izhaja, da se 
odrasli prebivalci Slovenije v primerjavi z drugimi državami tako zavedajo pomena 
podjetniškega izobraževanja in usposabljanja, saj v veliki meri iščejo to znanje, a zlasti 
v obliki samoizobraževanja – različnih oblikah neformalnega izobraževanja o tem, kako 
ustanoviti podjetje ali pričeti nov posel, na primer branje literature v prostem času, 
opazovanje drugih podjetnikov ali pomoč pri poslih, ki jih je ustanovil nekdo drug.  

Glede kulturnih in družbenih norm pa iz rezultatov lastne raziskave izhaja, da 
slovenski podjetniki v povprečju trdijo, da: 

− osebno poznajo nekoga, ki je v zadnjih dveh letih ustanovil podjetje,  
− so  uspešni ustanovitelji podjetja spoštovani in imajo visok družbeni status,  
− večina ljudi meni, da je »biti podjetnik« zaželena izbira kariere ter da so 

podjetniki strokovni in sposobni posamezniki,  
− se ustanovitev novih podjetij dojema kot primeren način, kako obogateti, ter  
− da se v javnih medijih pogosto zasledi zgodbe o uspešnih novih podjetjih.  
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Vendar hkrati v povprečju menijo, da bi bilo večini ljudi ljubše, da bi imeli vsi 
podobno raven življenjskega standarda, kar nakazuje na visoko stopnjo egalitarizma. 
Slednje je zaskrbljujoče zato, ker egalitarizem deluje zaviralno na želje po nadpovprečni 
uspešnosti, pozitivni afirmaciji ali ambicije po (poštenem) bogatenju, zaradi česar se 
lahko manj posameznikov odloča za podjetništvo.  

 Nadalje menijo, da nacionalna kultura ne vzpodbuja podjetniškega prevzemanja 
tveganja, ne podpira dovolj individualnih uspehov, doseženih z lastnimi napori, ter 
premalo vzpodbuja oz. poudarja kreativnost, inovativnost, neodvisnost, avtonomnost in 
osebno iniciativo.  

Strokovni izvedenci v okviru raziskave GEM menijo, da Slovenija na splošno 
relativno slabo izkazuje podporo podjetništvu, saj so v smislu podpore podjetništvu 
kulturne in družbene norme ocenjene s povprečno oceno 2,31. Primerjava ugotovitev iz 
lastne raziskave z ugotovitvami raziskave GEM 2008, dobljenimi na podlagi mnenja 
strokovnih izvedencev5

Kot izhaja iz zgornje analize podjetniškega okolja v Sloveniji, tako podjetniki na 
osnovi lastne raziskave kot tudi strokovni izvedenci v okviru raziskave GEM v 
povprečju kritično ocenjujejo podjetniško okolje v Sloveniji. Podjetniškim dejavnikom 

, torej nakazuje, da očitno obstajajo razhajanja med podjetniki in 
strokovnimi izvedenci v dojemanju naklonjenosti oz. nenaklonjenosti posameznih 
dejavnikov v okviru okoljskih pogojev v Sloveniji. Strokovni izvedenci v okviru 
raziskave GEM 2008 so pripisali bistveno boljšo oceno dostopu do fizične 
infrastrukture (GEM 3,79) ter poslovni in strokovni infrastrukturi (GEM 3,05), na drugi 
strani pa so bistveno slabše ocenili izobraževanje in usposabljanje (GEM 2,70). 
Enotnega mnenja so podjetniki v lastni raziskavi v primerjavi s strokovnimi izvedenci 
GEM glede slabih okoljskih pogojev, vezanih na finančno podporo (GEM 2,72) ter 
vladno politiko in vladne programe (GEM 2,47). Na splošno so podjetniki, vključeni v 
lastno raziskavo, okoljskim pogojem pripisali v povprečju skoraj enako oceno (2,74) v 
primerjavi s strokovnimi izvedenci v okviru raziskave GEM 2008 (2,73). Navedena 
povprečna ocena vključuje le ocene posameznih dejavnikov okolja, ki so bili proučevani 
tudi z lastno raziskavo. Raziskava GEM namreč vključuje nekaj dodatnih vidikov 
okoljskih pogojev, ki jih sami nismo vključili zaradi preobsežnosti vprašalnika in lastne 
presoje na podlagi analize literature s tega področja. Splošna povprečna ocena vseh 
okoljskih pogojev, vključenih z raziskavo GEM, je sicer s strani strokovnih izvedencev 
nekoliko boljša (2,92) v primerjavi z ocenami podjetnikov v lastni raziskavi (2,74). 

                                                 
5 Strokovni izvedenci v okviru raziskave GEM so posamezniki, za katere so predpostavljali, da so 

zaradi svoje strokovne naravnanosti, poklicne usmerjenosti in praktičnih izkušenj seznanjeni z 
dogajanjem na področjih, ki so pomembna za podjetništvo. Analiza mnenj izvedencev o podjetniškem 
okolju daje informacije o značilnostih posamezne sestavine okolja za podjetništvo, pri čemer ocena višja 
od tri kaže pozitivno vrednost določene komponente okolja (stimulativno okolje za podjetništvo), ocena 
nižja od tri panegativno vrednost določene komponente okolja (nestimulativno okolje za podjetništvo). 
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so na lestvici od ena do pet dodelili povprečno oceno nižjo od 3, kar pomeni da okolje 
ne spodbuja nastanka in razvoja podjetništva. 

Ocena ne kaže optimizma glede dejavnikov, ki vplivajo na nastanek in razvoj 
podjetništva. Sodeči po mnenju izvedencev se podjetniško okolje v Sloveniji izboljšuje, 
vendar pa še vedno ni takšno, da bi spodbujalo posameznike, da se lotijo podjetništva, 
in odločitve lastnikov in menedžerjev, da bi njihova podjetja rasla.  

Faktorska analiza okoljskih dejavnikov  

Tudi za dejavnike okolja smo se v želji kar najboljše pojasniti vplive okolja na 
proučevane dejavnike ter zaradi velikega števila zastavljenih trditev odločili izpeljati 
faktorsko analizo. S tem smo želeli tudi preveriti povezave med trditvami in poskušali 
določiti manjše število skupnih faktorjev, ki bi bolje pojasnjevali povezavo med 
opisovanimi spremenljivkami.  

Vsa inverzno obrnjena vprašanja so bila pred izvedbo analize ustrezno prekodirana. 
V prvem koraku smo v model vključili vse trditve iz sedmega vprašanja, ki se nanašajo 
na lastnosti okolja, in s pomočjo programa SPSS izračunali vrednost statističnih testov, 
s katerimi ugotovimo, ali so podatki primerni za faktorsko analizo (priloga 4, tabela 
4.2).   

V prvem poskusu smo pregledali komunalitete (priloga 4, tabela 4.2) in MSA 
kazalnike na nivoju posamezne spremenljivke (anti-image matrika). Na osnovi 
vrednosti MSA na nivoju posameznih spremenljivk so bile izločene vse spremenljivke z 
MSA<0,5. To so bile naslednje:  7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.17, 7.22, 7.25, 7.26, 
7.28. Ponovljena je bila ocena modela, nakar so bile izločene še spremenljivke 7.5, 7.6, 
7.7, 7.16, 7.18, 7.24 in 7.35 zaradi nizkih vrednosti komunalitete.  

Povečana vrednost KMO statistike (priloga 4, tabela 4.4) potrjuje pravilno 
odločitve glede izločitve zgoraj navedenih spremenljivk. 

Ob upoštevanju kriterija lastnih vrednosti lahko ocenimo kvečjemu pet skupnih 
faktorjev, s katerimi sicer pojasnimo le 50 % celotne pojasnjene variance.  Skladno s 
tem je bil izveden poskus ocene faktorskega modela s petimi skupnimi faktorji. Po 
podrobni analizi komunalitet in faktorskih uteži ter ob upoštevanju vsebinske 
smiselnosti ocenjene faktorske strukture so bile naknadno izločene še spremenljivke 7.4, 
7.8, 7.15, 7.36, 7.37 in 7.40.  Ocena končnega modela je podana v nadaljevanju. 

Tabela 5.12 KMO in Bartlettov test (končni model) 

KMO mera primernosti podatkov za faktorsko analizo 0,749 

Bartlettov test sferičnosti 

približno enako Hi-kvadrat porazdelitvi 1001,434 
stopinje prostosti 171 

stopnja značilnosti 0,000 
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 Tabela 5.13 Komunalitete (končni model) 

Trditev Začetna 
vrednost 

Vrednost po 
ekstrakciji 

IZOB_ustvar_neod_iniciativa 0,508 0,584 
IZOB_podjetnistvo 0,567 0,742 

IZOB_usposabljanje 0,491 0,492 
POL_podpora_nova_podj 0,463 0,368 
KULT_DR_podpora_ind_uspeh 0,547 0,551 

KULT_DR_neodv_avt_oseb_in 0,669 0,696 
KULT_DR_kreat_inov 0,731 0,808 
KULT_DR_mediji_zgodbe_uspeh 0,430 0,426 

KULT_DR_spodbuja_prevzem_rizik 0,461 0,353 
VLADA_pomoc 0,570 0,492 
VLADA_podpora_eno_mesto 0,561 0,386 

VLADA_ugodnosti 0,785 0,789 
VLADA_priloznosti 0,780 0,782 
VLADA_spodbuja_samozap 0,474 0,464 

TRG_kupci_naklonjeni 0,416 0,508 
TRG_stranke_brez_tezav 0,374 0,374 
FIN_postopek_predolg 0,692 0,777 

FIN_postopek_prezahteven 0,692 0,814 
FIN_zadol_predrago 0,460 0,330 

OPOMBA: za ekstrakcijo je bila uporabljena metoda glavnih osi. 

Tabela 5.14 Celotna pojasnjena varianca (končni model) 

 začetna lastna vrednost vsota kvadratov uteži po ekstrakciji 
faktorjev 

faktor skupaj 
delež 

pojasnjene 
variance 

kumulativa 
pojasnjene 
variance 

skupaj 
delež 

pojasnjene 
variance 

kumulativa 
pojasnjene 
variance 

1 5,566 29,293 29,293 5,152 27,115 27,115 
2 2,464 12,969 42,262 2,101 11,059 38,174 
3 1,840 9,683 51,946 1,487 7,826 46,000 
4 1,546 8,135 60,080 1,216 6,401 52,401 
5 1,294 6,810 66,891 0,779 4,099 56,501 
6 0,973 5,121 72,011    
7 0,845 4,449 76,460    
8 0,696 3,665 80,125    
9 0,605 3,186 83,312    

10 0,513 2,701 86,013    
11 0,491 2,584 88,597    
12 0,471 2,477 91,074    
13 0,371 1,954 93,028    
14 0,351 1,849 94,877    
15 0,267 1,404 96,281    
16 0,239 1,260 97,540    
17 0,200 1,052 98,593    
18 0,162 0,852 99,445    
19 0,105 0,555 100,000    
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Zaradi boljše in smiselnejše interpretacije skupnih faktorjev smo v nadaljevanju 
opravili tudi poševno rotacijo faktorjev, imenovano Direct Oblimin.  

Tabela 5.15 Rotirana matrika faktorskih (pattern) uteži (končni model) 

Trditev Faktor 
 1 2 3 4 5 

KULT_DR_kreat_inov 0,893 0,004 -0,097 -0,006 0,075 
KULT_DR_neodv_avt_oseb_in 0,811 0,008 0,029 0,109 -0,084 
KULT_DR_podpora_ind_uspeh 0,605 -0,017 -0,071 0,004 0,292 
KULT_DR_spodbuja_prevzem_rizik 0,568 -0,017 0,144 0,005 -0,108 
VLADA_priloznosti -0,090 -0,905 -0,034 -0,059 0,080 
VLADA_ugodnosti -0,005 -0,898 -0,097 -0,050 0,038 
VLADA_spodbuja_samozap -0,047 -0,674 0,153 0,026 -0,091 
VLADA_podpora_eno_mesto 0,020 -0,617 0,023 -0,026 0,003 
VLADA_pomoc 0,283 -0,539 -0,083 0,056 0,017 
POL_podpora_nova_podj 0,045 -0,484 0,005 0,205 0,044 
IZOB_podjetnistvo 0,050 0,024 0,826 0,041 0,064 
IZOB_ustvar_neod_iniciativa -0,049 -0,011 0,783 0,012 -0,067 
IZOB_usposabljanje 0,159 -0,080 0,462 0,030 0,284 
FIN_postopek_prezahteven 0,026 -0,009 -0,072 0,898 0,001 
FIN_postopek_predolg -0,002 0,147 0,109 0,865 0,073 
FIN_zadol_predrago 0,046 -0,217 -0,004 0,455 0,010 
TRG_kupci_naklonjeni 0,054 -0,061 -0,067 0,044 0,675 
TRG_stranke_brez_tezav -0,074 0,023 0,068 0,076 0,595 
KULT_DR_mediji_zgodbe_uspeh 0,149 -0,081 0,337 -0,081 0,399 

 OPOMBA: za ekstrakcijo je bila uporabljena metoda glavnih osi, za rotacijo pa Oblimin rotacija 

Za nadaljnjo analizo smo na podlagi končnega faktorskega modela ocenili vrednosti 
petih faktorjev, pri čemer so bile spremenljivke poimenovane skladno z vsebino 
faktorjev: 

1. faktor kulturne in družbene norme (KULT_DRUZBA), 
2. faktor državna nepomoč (DRZAVNA_NEP), 
3. faktor dejavnik izobraževanje (IZOB), 
4. faktor finančna podpora (FIN_PODPORA), 
5. faktor dostopnost trga (TRG). 

V nadaljevanju na kratko pojasnjujemo, kaj predstavljajo posamezni faktorji ter 
katere trditve zajemajo (priloga 4, tabela 4.1). 

Faktor/dejavnik kulturne in družbene norme (KULT_DRUZBA) vsebuje trditve 
7.24, 7.25, 7.26, 7.34 in predstavlja družbeno podpiranje individualnih uspehov, 
neodvisnosti, osebne iniciative, kreativnosti, inovativnosti ter podjetniškega 
prevzemanja rizika.  

Faktor/dejavnik državna nepomoč (DRZAVNA_NEP) vsebuje trditve 7.9, 7.30, 
7.31, 7.32, 7.33, 7.34, ki sicer predstavljajo dostopnost in organiziranost državne 
podpore, učinkovitost pomoči državnih programov za podjetja, organiziranost in 
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ponudbo državnih ugodnosti in priložnosti ter spodbujanje samozaposlovanja, vendar 
zaradi negativnih vrednosti pattern uteži v rotirani faktorski rešitvi ima faktor  
negativno konotacijo, torej državna nepomoč. 

Faktor/dejavnik izobraževanje (IZOB) vsebuje trditve 7.1, 7.2, 7.3 in predstavlja 
spodbujanje ustvarjalnosti, neodvisnosti in osebne iniciative s pomočjo izobraževanja, 
zagotavljanje primernega opozarjanja na podjetništvo ter zagotavljanje kakovostnega 
usposabljanja za ustanovitev in rast podjetij. 

Faktor/dejavnik finančna podpora (FIN_PODPORA) vsebuje trditve 7.41, 7.42, 
7.43 in predstavlja primernost časovne dolžine, postopka in cene pridobivanja finančnih 
virov. 

Faktor/dejavnik težavnost trga (TRG) vsebuje trditve 7.27, 7.38, 7.39 in predstavlja 
naklonjenost kupcev ter medijev do novih podjetij in proizvodov ter težavnost 
pridobivanja strank. 

Nadalje smo želeli ugotoviti, ali se zaznavanje posameznih zgoraj navedenih 
okoljskih dejavnikov v povprečju razlikuje glede na spol, starostno skupino, doseženo 
izobrazbo ali predhodni zaposlitveni status, torej po posameznih demografskih 
dejavnikih podjetnikov. Značilne razlike v zaznavanju okolja po demografskih 
dejavnikih se niso pokazale prav pri nobenem faktorju. Na podlagi navedenega lahko 
sklepamo, da podjetniki dokaj usklajeno zaznavajo naklonjenost oz. nenaklonjenost 
podjetniškega okolja. 

5.4 Želja po rasti 

Raziskave po svetu so pokazale, da so za gospodarski razvoj najpomembnejša hitro 
rastoča podjetja. Ob velikem številu novoustanovljenih podjetij se zato zastavlja 
vprašanje, kateri so tisti ključni dejavniki, ki vplivajo na odločitev podjetnika o rasti. 
Identifikacija razvojnega potenciala v malem gospodarstvu je torej potrebna, da bi lahko 
podjetja spodbujali k rasti. Po mnenju nekaterih raziskovalcev pa je osnovni pogoj za 
rast prav podjetnikova želja po rasti, nato sledijo vsi ostali dejavniki. Rast podjetja ne 
pomeni zgolj rasti obsega proizvodnje ali storitve, ki jih v nekem časovnem obdobju 
opravi podjetje. V rast lahko prištevamo poleg omenjenega tudi povečanje prihodka, 
povečanje števila zaposlenih in pa povečanje sredstev podjetja.  
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Tabela 5.16 Želja po rasti – opisne statistike 

Trditev Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

Rast_prihodnost 3,34 1,333 

Povecati_zap 1,72 1,162 

Nova_posl_podr 3,19 1,298 

Povecati_prem 3,66 1,164 

Podvojiti_prih 3,33 1,185 

Iskanje_pril 3,45 1,267 

Siritev_domaci_trg 3,55 1,251 

Siritev_tuji_trg 2,63 1,547 

Uspesnost_pogojena_z_rastjo 3,28 1,301 

Reinvestiranje_dobickov 3,28 1,234 

Povprečje 3,14 1,274 
 

Kot je razvidno iz zgornje tabele (5.36), so podjetniki v povprečju izrazili pozitivno 
željo po rasti podjetja. Skupna povprečna ocena vseh trditev sicer znaša le 3,14, vendar 
je potrebno upoštevati, da je ta ocena nižja tudi zaradi relativno nizke izražene želje po 
rasti na tujem trgu (2,63), kar še ne pomeni neizražanja želje po rasti. Podjenik se 
namreč lahko opredeli le za rast na domačem trgu, kar lahko izhaja iz najrazličnejših in 
utemeljenih razlogov, v odvisnosti od vrste proizvodov in storitev, panožnih značilnosti 
itd. Podjetniki so se v povprečju najbolj strinjali z namero povečanja premoženja 
podjetja v naslednjih petih letih (3,66) ter z namero širitve podjetja na domačem trgu 
(3,55). Najnižje strinjanje so podjetniki izrazili z željo oz. namenom povečevanja števila 
zaposlenih, kar ni vzpodbudno. Kot smo že navedli, so za zaposlovanje 
najpomembnejša hitro rastoča podjetja. A očitno so podjetniki v času gospodarske krize 
mnogo previdnejši glede svojih načrtov zaposlovanja novih ljudi, saj je v Sloveniji 
kasnejše odpuščanje zaposlenih še vedno zelo težavno in drago. V postopku 
zaposlovanja in odpuščanja obstajajo administrativne obremenitve, ki so odvisne od 
zakonsko določenih pravic delavcev kakor tudi od internih pravic, ki jih sindikati 
posameznih dejavnosti pridobijo pri delodajalcih s kolektivnimi pogodbami in drugimi 
medsebojnimi sporazumi.  

 Faktorska analiza želje po rasti 

Zaradi velikega števila zastavljenih trditev, vezanih na merjeno spremenljivko želja 
po rasti, smo se odločili izpeljati faktorsko analizo. V prvem koraku smo v model 
vključili vse trditve iz osmega vprašanja, ki se nanašajo na merjenje želje po rasti in s 
pomočjo programa SPSS izračunali vrednost statističnih testov, s katerimi ugotovimo, 
ali so podatki primerni za faktorsko analizo (priloga 5, tabela 5.2). 
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V prvem poskusu smo pregledali komunalitete (priloga 5, tabela 5.3) in MSA 
kazalnike na nivoju posamezne spremenljivke (anti-image matrika). Vrednosti MSA 
kazalnika na nivoju posameznih spremenljivk so bile vse nad 0,75, kar je vsekakor 
zadovoljivo. Zaradi nizkih vrednosti komunalitet pa so bile v dveh zaporednih poskusih 
izločene naslednje spremenljivke: 8.1, 8.2, 8.8, 8.9, in 8.10. 

Ocena končnega faktorskega modela, ki je predstavljena v nadaljevanju, zajema en 
sam skupni faktor. 

Tabela 5.17 KMO in Bartlettov test (končni model) 

KMO mera primernosti podatkov za faktorsko analizo 0,819 

Bartlettov test sferičnosti 
približno enako Hi-kvadrat porazdelitvi 276,605 
stopinje prostosti 10 
stopnja značilnosti 0,000 

Vrednost KMO statistike (tabela 5.18) se je v primerjavi s prvim modelom nekoliko 
zmanjšala, še vedno pa kaže na ustreznost obravnavanih podatkov za faktorsko analizo. 

Zaradi boljše in smiselnejše interpretacije skupnih faktorjev smo v nadaljevanju 
opravili tudi poševno rotacijo faktorjev, imenovano Direct Oblimin.  

Tabela 5.18 Komunalitete (končni model) 

Trditev Začetna 
vrednost 

Vrednost po 
ekstrakciji 

Nova_posl_podr 0,557 0,629 
Povecati_prem 0,597 0,626 
Podvojiti_prih 0,541 0,602 
Iskanje_pril 0,555 0,617 
Siritev_domaci_trg 0,440 0,404 

OPOMBA: za ekstrakcijo je bila uporabljena metoda glavnih osi. 

Spremenljivka Siritev_domaci_trg je bila kljub nekoliko nižjim vrednostim 
komunalite (<0,5) obdržana v končnem faktorskem modelu, in sicer zaradi visoke 
vrednosti MSA kazalnika (0,787) in zaradi smiselnosti končne faktorske rešitve. 

Tabela 5.19 Celotna pojasnjena varianca (končni model) 

 Začetna lastna vrednost Vsota kvadratov uteži po ekstrakciji 
faktorjev 

Faktor Skupaj 
Delež 

pojasnjene 
variance 

Kumulativa 
pojasnjene 
variance 

Skupaj 
Delež 

pojasnjene 
variance 

Kumulativa 
pojasnjene 
variance 

1 3,291 65,820 65,820 2,877 57,544 57,544 
2 0,692 13,831 79,651    
3 0,429 8,580 88,231    
4 0,324 6,471 94,703    
5 0,265 5,297 100,000    
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Tabela 5.20 Matrika faktorskih (pattern) uteži (končni model) 

Trditev Faktor 
 1 

 Nova_posl_podr 0,793 
 Povecati_prem 0,791 
 Iskanje_pril 0,785 
 Podvojiti_prih 0,776 
 Siritev_domaci_trg 0,635 

Za nadaljnjo analizo smo na podlagi končnega faktorskega modela ocenili vrednosti 
faktorja, pri čemer je bila spremenljivka poimenovana skladno z vsebino faktorja: 

1. faktor želja po rasti (ZELJA_RAST). 

Faktor želja po rasti vključuje štiri trditve iz osmega vprašanja, in sicer trditev 8.3, 
8.4, 8.5 in 8.7 (priloga 5, tabela 5.1). Podjetniki željo po rasti izražajo s pripravljenostjo 
v naslednjih letih povečevati premoženje podjetja (vrednost aktive), najmanj podvojiti 
prihodke podjetja, širiti podjetje na domačem trgu ter z načrtovanim vstopom na nova 
poslovna področja, s ponujanjem novih izdelkov ali novih vrst izdelkov. 

Tudi pri izražanju podjetnikove želje po rasti smo želeli ugotoviti, ali se le-ta  v 
povprečju razlikuje glede na posamezne demografske dejavnike. Značilne razlike v 
izražanju podjetnikove želje po rasti so se pokazale le pri primerjavi različnih starostnih 
skupin (priloga 9, tabele 9.1−9.3), kjer je bila razlika statistično značilna pri stopnji 
tveganja α=0,025. Razlike kažejo, da so mlajši podjetniki bolj nagnjeni k želji po rasti 
(tisti v starostni skupini nad 20 do 30 let), sledijo podjetniki, starejši od 50 let, najmanj 
motivirani za rast pa so podjetniki v starostni skupini nad 30 do 40 let.  

Veliko željo po rasti novega podjetja pri mlajših podjetnikih v literaturi 
utemeljujejo z večjo nagnjenostjo k prevzemanju tveganja in rasti posla. Davidsson 
(1991) pa slednje povezuje z večjo potrebo mladih po dodatnem zaslužku, zaradi večjih 
finančnih družinskih obveznosti in obveznosti po najetih kreditih, kar običajno z leti 
tudi upada. Vendar so žal za mlade podjetnike poleg večje motivacije za širitev posla 
značilne tudi slabše finančne možnosti za širitev ter slabša poslovna poznanstva. Kot je 
pokazala raziskava, najmlajšim podjetnikom takoj sledijo z visoko željo po rasti 
najstarejši podjetniki (stari 50 let in več) pa morda lahko pojasnjujemo s splošnim 
mnenjem, da se do neke mere s starostjo akumulirajo izkušnje oz. strokovna 
usposobljenost. 

V nasprotju z našimi pričakovanji pa za željo po rasti ni bilo najti značilnih razlik 
glede na predhodni zaposlitveni status, torej pri brezposelnih v primerjavi z ostalimi. 
Nekateri proučevalci podjetništva menijo, da utegnejo imeti posamezniki, ki so skoraj 
prisiljeni ustanoviti podjetje, skromnejše motivacijske cilje kot tisti, ki pustijo dobro 
službo in gredo na svoje. Tako Casson (1982) za britanske podjetnike ugotavlja, da tisti, 
ki so bili prisiljeni iti v podjetništvo zaradi okoliščin, bolj verjetno dosegajo nižjo 
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stopnjo podjetniške rasti in višjo stopnjo neuspeha. Po drugi strani pa Storey (1982) pri 
testiranju omenjene hipoteze opaža, da ima brezposelnost kot predhodni zaposlitveni status 
ustanovitelja majhen vpliv na dobičkonosnost in rast njegovega podjetja. Res pa je, da se 
Storeyev vzorec podjetnikov nanaša samo na eno regijo in ne zajema podatkov o 
neuspešnih (propadlih) podjetjih oz. njihovih ustanoviteljih (Barkham 1989). Očitno ne 
moremo trditi, da imajo tisti ustanovitelji, ki so bili prej nezaposleni, vedno nižjo 
motivacijo, kajti nekateri tovrstni podjetniki utegnejo nositi v sebi ambicijo za ustanovitev 
in rast podjetja, vendar pa potrebujejo za njeno realizacijo določeni sprožilni dogodek, med 
katere lahko sodi tudi izguba zaposlitve. Shapero in Sokol (1982) govorita v zvezi s tem o 
potisnih (push) in na drugi strani o privlačnih (pull) silah ali pobudah, ki aktivirajo in 
stimulirajo posameznika k podjetniškemu delovanju (Kline 1993). Poleg tega pa ni nobene 
raziskave, ki bi potrdila, da ustanovitelji, ki so začeli svojo podjetniško pot zaradi 
brezposelnosti, storijo to samo zato, da si priskrbijo sredstva za preživetje, in da pri njih ni 
zaslediti motivacije po rastočem podjetju.  

 Analiza vpliva dejavnikov na željo po rasti 

Z dosedanjo statistično analizo smo na podlagi rezultatov anketnega vprašalnika za 
osebnostne dejavnike (ki vključujejo ustanovitvene razloge in osebnostne lastnosti), 
okoljske dejavnike, podjetnikovo željo po rasti ter zaznano uspešnost s pomočjo 
faktorske analize izluščili skupne faktorje, ki nam pojasnjujejo skupne značilnosti 
navedenih opazovanih spremenljivk. V nadaljevanju nas je zanimalo, ali dejavniki oz. 
dobljeni faktorji, za katere se domneva, da vplivajo na ustanovitev podjetja 
(ustanovitveni razlogi, osebnostne lastnosti in okoljski dejavniki), vplivajo tudi na 
podjetnikovo željo po rasti ter njegovo zaznano uspešnost. Za preverjanje postavljenih 
hipotez (podpoglavje 4.1.2) s pridobljenimi podatki smo uporabili model multiple 
linearne regresije. V tem delu preverjamo prvo hipotezo. 

Slika 5.5 Grafični prikaz proučevanja vpliva dejavnikov na željo po rasti 

 
 Splošen multivariatni linearni regresijski model: Yi=α+β1x1+β2x2+ ... +βkxk

V primeru multiple linearne regresije smo uporabili vzorčni pristop, kar pomeni, da na 
osnovi vzorčnih podatkov s pomočjo metode najmanjših kvadratov za linearno funkcijo 
oblike Y

+ε 

i=α+β1x1+β2x2+ ... +βkxk+ε ne bomo dobili pravih vrednosti regresijskih 
koeficientov, temveč le njihove ocene. Zato regresijsko funkcijo za ocenjevanje odvisne 

OSEBNOSTNI DEJAVNIKI 

OKOLJSKI DEJAVNIKI 

ŽELJA PO 
RASTI 
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spremenljivke z ocenjenimi vrednostmi regresijskih koeficientov zapišemo v obliki 
enačbe regresijske hiperravnine: y'=α+β 1x1+β2x2+ ... +βkxk. 

V našem primeru je na podlagi vzorčnih podatkov ocena multivariatnega 
regresijskega modela sledeča: 

ZELJA_RAST"=a+b1*OSEBNOSTNI_RAZLOGI+b2*EKONOMSKI_RAZLOGI+b3*PRIL_DOS
EZKI+b4*NAKL_TVEG+b5*NESAMOUCINKOVITOST+b6*POT_NEODVISNOST+b7*INFO
RM+b8*KULT_DRUZBA+b9*DRZAVNA_NEP+b10*IZOB+b11*FIN_PODPORA+b12

 odvisna spremenljivka = faktor ZELJA_RAST (ocenjena želja po rasti) 

*TRG 

kjer spremenljivke pomenijo: 

 neodvisne (pojasnjevalne) spremenljivke =  
− ustanovitveni razlogi: faktor OSEBNOSTNI_RAZLOGI (osebnostni 

razlogi) in faktor EKONOMSKI_RAZLOGI (ekonomski razlogi), 
− podjetnikove osebnostne lastnosti: faktor PRIL_DOSEZKI (izkoriščanje 

priložnosti iz želje po dosežkih), NAKL_TVEG (naklonjenost tveganju), 
SAMOUCINKOVITOST (samoučinkovitost), POT_NEODVISNOST 
(potreba po neodvisnosti) in faktor INFORM (informiranost), 

− dejavniki okolja: faktor KULT_DRUZBA (kulturne in družbene norme), 
DRZAVNA_NEP (državna nepomoč), IZOB (izobraževanje), 
FIN_PODPORA (finančna podpora) in faktor TRG (dostopnost trga); 

 a  = ocenjena vrednost stalnega člena,  
b1 = ocena regresijskega koeficienta prve pojasnjevalne spremenljivke,  
b2 = ocena regresijskega koeficienta druge pojasnjevalne spremenljivke,  
. . . 
b12

Na podlagi popravljenega determinacijskega koeficienta (priloga 10, tabela 10.2) je 
razvidno, da je s predpostavljenimi dejavniki mogoče pojasniti le tretjino variabilnosti 
odvisne spremenljivke, to je želje po rasti. Razlogov za nizko pojasnjevalno vrednost 
modela je lahko več. Nekateri raziskovalci zagovarjajo, da so poleg osebnostnih in 
okoljskih dejavnikov pomemben element rasti tudi značilnosti podjetja, kot npr. 

 = ocena regresijskega koeficienta dvanajste pojasnjevalne spremenljivke.  

V prvem poskusu so bili v regresijski model vključeni vsi faktorji osebnostnih 
dejavnikov (ustanovitveni razlogi in osebnostne lastnosti) in okoljskih dejavnikov, 
skupno 12 pojasnjevalnih spremenljivk.  

Na osnovi korelacijske matrike (priloga 10, tabela 10.1) smo preverili korelacijo 
med neodvisnimi spremenljivkami. Zaznati je sicer nekaj značilnih povezav, vendar 
korelacija ni tako visoka, da bi to utegnilo povzročati problem multikolinearnosti. 
Lahko torej rečemo, da na osnovi korelacijske matrike ni bilo zaznati problema 
multikolinearnosti. 
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velikost, starost, panoga idr. Glede na to, da so v našo empirično analizo zajeta le mikro 
in majhna podjetja, ki so bila ustanovljena v letu 2007, predpostavljamo, da sta velikost 
in starost podjetja v našem modelu zanemarljiva vplivna dejavnika, medtem ko lahko 
panoga predstavlja pomemben vpliv. Izbrani model lahko izključuje tudi nekatere 
lastnosti podjetnika in vidike okolja, ki bi se v empirični raziskavi sicer izkazali kot 
ključna spremenljivka ustanavljanja podjetja, želje po rasti in zaznane uspešnosti, a smo 
jih sami zaradi zapletenosti in preobsežnosti empirične preveritve izpustili. Na primer 
pri osebnostnih dejavnikih bi bili lahko pomembni tudi podjetnikova ekstrovertiranost, 
vestnost, prilagodljivost idr., pri okoljskih dejavnikih pa vpliv regije.  

Dejstvo je tudi, da je cilj naše raziskave analiza vpliva dejavnikov ustanavljanja 
podjetij, zato v analizo nismo vključili ostalih dejavnikov, ki so morebiti pomembni za 
podjetnikovo željo po rasti in zaznano uspešnost, vendar so manj pomembni za sam 
proces ustanavljanja podjetij.  

Nekaj pomislekov je vezanih tudi na izbiro vprašanj oz. trditev, s katerimi smo 
merili izbrane spremenljivke modela. Nekatere spremenljivke, predvsem osebnostne 
lastnosti podjetnikov, imajo različne poglede in več dimenzij, ki jih je težko opredeliti 
in zajeti z le nekaj trditvami, pomembno omejitev pa je predstavljala dolžina 
vprašalnika. Poleg tega veliko pokazateljev temelji na subjektivni oceni posameznika, 
zato je potrebno upoštevati možna odstopanja od dejanskih vrednosti spremenljivk. 
Ugotavljanje osebnih stališč in lastnosti posameznikov je namreč precej občutljiva 
tema.  

Ne glede na slabšo pojasnjevalno vrednost variabilnosti predpostavljenih 
dejavnikov na podjetnikovo željo po rasti, nadaljujemo z regresijsko analizo z namenom 
ugotoviti, pri kateri izmed dvanajstih dejavnikov se bo dejansko pokazal kot 
pomemben.  

Preskušamo domnevo, da vsi parcialni regresijski koeficienti niso enaki nič, torej 
da je spremenljivka želja po rasti odvisna od vsaj ene izmed vseh neodvisnih 
spremenljivk. Preskus opravimo s pomočjo F-preskusa6 (priloga10, tabela 10.3): 

H0: β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = β6 = β7 = β8 = β9 = β10 = β11 = β12 = 0  
H1: vsaj en βi 

                                                 
6 S pomočjo F-preskusa lahko v primeru linearne regresije preverimo domnevo o 

neodvisnosti med proučevanima spremenljivkama. Opredeljen je kot razmerje med oceno 
pojasnjene in nepojasnjene variance. 

≠ 0 

Na podlagi vzorčnih podatkov anketirancev lahko pri zanemarljivi stopnji tveganja 
zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da je vsaj eden izmed regresijskih 
koeficientov različen od 0. To pomeni, da vsaj ena izmed vključenih spremenljivk 
dejansko vpliva na podjetnikovo željo po rasti podjetja. 
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Da bi ugotovili, katera izmed neodvisnih spremenljivk vpliva na željo po rasti, je 
potrebno preskusiti domneve o posameznih parcialnih regresijskih koeficientih. 
Preskusimo domnevo, da je regresijski koeficient β1 enak nič: 

H0: β1 = 0  
H1: βi ≠ 0 

Iz izpisa (priloga 10, tabela 10.4) odčitamo vrednost t-preskusa: t = 0,054. Natančna 
stopnja tveganja za zavrnitev ničelne domneve je (za enostranski preskus) P = 0,957/2 = 
0,4785. Ker je natančna stopnja tveganja višja od najvišje sprejemljive stopnje tveganja 
α = 0,05, ničelne domneve ne moremo zavrniti. Na podlagi vzorčnih podatkov ne 
moremo pri zadosti nizki stopnji tveganja zavrniti ničelne domneve, da je regresijski 
koeficient β1

Tabela 5.21 Koeficient multiple korelacije in determinacijski koeficient (končni 
model) 

 enak nič. Ne moremo torej trditi, da neodvisna spremenljivka 
KULT_DRUZBA statistično značilno vpliva na podjetnikovo željo po rasti podjetja. 

Po enakem zgledu lahko preverimo tudi vpliv preostalih spremenljivk in ugotovitve 
v prvem poskusu regresijske analize so pokazale, da le za neodvisne spremenljivke 
NAKL_TVEG, INFORM, OSEBNOSTNI_RAZLOGI in EKONOMSKI_RAZLOGI 
lahko trdimo, da statistično značilno vplivajo na podjetnikovo željo po rasti. 

V treh zaporednih korakih so bile postopoma izločene spremenljivke z najvišjo 
stopnjo značilnosti preskusa neodvisnosti. V končni model so bile vključene le 
spremenljivke, za katere je mogoče potrditi značilni vpliv na odvisno spremenljivko (ob 
upoštevanju enostranskega preskusa). Ocena končnega modela je podana v 
nadaljevanju. 

Model 
(r) 

Korelacijski 
koeficient 

(R2 Popravljeni  (R) 
Determinacijski 

koeficient 

2
Ocena std. 

napake ocene 

) 
determinacijski 

koeficient 

1 0,630 0,397 a 0,359 0,733 

Tabela 5.22 Analiza variance (končni model) 

Model 
Vsota 

kvadratov 
odklonov 

Stopinje 
prostosti 

Povprečni 
kvadratni 
odklon 

F Stopnja 
značilnosti 

1 

Pojasnjeni z vplivom 
neodv. spremenljivk 33,628 6 5,605 10,435 0,000
Nepojasnjeni vplivi 

a 
51,024 95 0,537   

Skupaj 84,652 101    
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Tabela 5.23 Ocene regresijskih koeficientov (končni model) 

Model 

Nestandardizirani regresijski 
koeficienti 

Standardizirani 
regresijski 
koeficienti t Stopnja 

značilnosti 

B 
Standardna 

napaka ocene Beta 

1 

Regresijska konstanta 0,008 0,073     0,115           0,908 
 DRZAVNA_NEP 0,154 0,085 0,155 1,821 0,072 
 PRIL_DOSEZKI 0,213 0,100 0,225 2,128 0,036 
 NAKL_TVEG 0,218 0,083 0,222 2,626 0,010 
 INFORM 0,206 0,089 0,196 2,316 0,023 
OSEBNOSTNI_RAZLOGI 0,319 0,112 0,318 2,837 0,006 
EKONOMSKI_RAZLOGI -0,282 0,105 -0,247 -2,678 0,009 

Ocena dobljene regresijske funkcije (tabela 5.49): 

ZELJA_RAST"=a+0,154*DRŽAVNA_NEP+0,213*PRIL_DOSEZKI+0,218*NAKL_TVEG+ 
0,206*INFORM + 0,319*  OSEBNOSTNI_RAZLOGI – 0,282*EKONOMSKI_RAZLOGI 

V nadaljevanju pojasnjujemo rezultate regresijske analize na podlagi dobljenih 
regresijskih koeficientov (tabela 5.23). Neodvisne spremenljivke si v spodnji 
obrazložitvi sledijo glede na stopnjo vpliva na željo po rasti od najbolj pomembne do 
najmanj pomembne (absolutna vrednost standardiziranega regresijskega koeficienta). 

1. Osebnostni ustanovitveni razlogi. Na osnovi parcialnega regresijskega 
koeficienta lahko sklepamo, da bolj kot so razlogi za ustanovitev podjetja 
osebnostni, večja je želja po rasti podjetja, ob ostalih nespremenjenih dejavnikih. 
Osebnostni razlogi vključujejo razloge, kot so ugled v družbi, želja po uspehu, 
osebna rast in uresničitev življenjskih ciljev. Cilji, ki si jih postavljajo podjetniki 
in so povezani z njihovimi osebnimi lastnostmi, po mnenju mnogih pomembno 
vplivajo na dinamičnost podjetnika in rast podjetja (Welter 2001 in Wiklund 
2001). Da osebna rast voditeljev lahko izjemno prispeva k rasti podjetja, 
zagovarjata tudi Drucker in Senge (2006). Torej podjetnik, ki je ustanovil 
podjetje zaradi uresničitve življenjskih ciljev, želje po uspehu, osebne rasti ali 
ugleda v družbi, se zagotovo ne bo zadovoljil z majhnim, temveč bo stremel k 
višjim ciljem, večjemu osebnemu uspehu in osebni rasti, kar dejansko lahko 
doseže z uspešnim in rastočim podjetjem. 

2. Ekonomski ustanovitveni razlogi. Na osnovi parcialnega regresijskega 
koeficienta sklepamo, da je povezava med željo po rasti in ekonomskimi razlogi 
negativna, torej bolj kot so razlogi za ustanovitev podjetja ekonomski, manjša je 
podjetnikova želja po rasti podjetja, ob tem pa ostale neodvisne spremenljivke 
ostanejo nespremenjene.  
Podrobnejši vpogled v elemente t. i. ekonomskih razlogov nam pove, da je 
razlog za ustanovitev podjetja predvsem potreba po denarju. Nekateri 
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proučevalci podjetništva menijo, da utegnejo imeti posamezniki, ki so prisiljeni 
ustanoviti podjetje, skromnejše motivacijske cilje kot tisti, ki pustijo dobro 
službo in gredo na svoje (Zhenxi idr. 1998). Tudi Casson (1982) za britanske 
podjetnike ugotavlja, da tisti, ki so bili prisiljeni iti v podjetništvo zaradi 
okoliščin, bolj verjetno dosegajo nižjo stopnjo podjetniške rasti.  
Drugi razlog negativne povezave med ekonomskimi ustanovitvenimi razlogi in 
željo po rasti je lahko v tem, da imajo tisti podjetniki, ki so ustanovili podjetje 
zaradi ekonomske nuje, večjega zaslužka ali zagotovljenega delovnega mesta, 
manjši interes reinvestiranja dobička in dodatnega vlaganja z namenom 
nadaljnjega razvoja podjetja in rasti. 

3. Izkoriščanje priložnosti iz želje po dosežkih. Bolj kot je podjetnik ambiciozen in 
motiviran za dosežke ter rad sprejema, preizkuša in izkorišča novosti, večja je 
njegova želja po rasti, ob ostalih nespremenjenih dejavnikih. 
Z vidika obravnave vpliva na rast podjetij, dosedanje empirične raziskave 
podpirajo argumente v prid posameznikom z višjo potrebo po dosežkih. Kaže 
namreč, da so slednji ustanovitelji hitreje rastočih podjetij kot tisti, ki imajo 
nižje izražene potrebe po dosežkih (Lee in Tsang 2001; Collins idr. 2000; Miner 
idr. 1989). Pri prikazu izsledkov literature v tretjem poglavju magistrske naloge 
je bilo tudi poudarjeno, da je ključni dejavnik rasti novega podjetja podjetnik. 
Dobičkonosne priložnosti namreč eni opazijo, drugi ne. Opažene poslovne 
priložnosti eni lahko realizirajo, medtem ko drugi tega niso sposobni ali pa jih 
enostavno ignorirajo.  

4. Naklonjenost tveganju. Na osnovi parcialnega regresijskega koeficienta 
sklepamo, da bolj kot je podjetnik nagnjen k tveganju, večja je njegova želja po 
rasti podjetja, ob tem pa vse druge neodvisne spremenljivke ostanejo 
nespremenjene.  
Povezava med željo po rasti in naklonjenostjo tveganju je pozitivna. Sam 
podjetniški proces zahteva ravnanje v razmerah negotovosti. Podjetniki se 
namreč soočajo s tehničnmi, tržnimi ter tudi konkurenčnimi tveganji. Prav 
zaradi tega podjetniki ob izrabi poslovnih priložnosti prevzemajo tveganje, ki ga 
ni moč ne zavarovati ne kakorkoli drugače odstraniti (Knight 1921).  
Odločitev o širitvi poslovanja, tako kot pri prvotnem ustanavljanju podjetja, 
predstavlja posameznikovo pripravljenost izpostaviti se potencialni osebni 
finančni izgubi ali škodi, nastali zaradi negotovih okoliščin, in torej pomeni 
prevzemanje tveganja. Podjetniki, ki tolerirajo negotovosti in so pripravljeni 
prevzemati pobude, ko so izidi neznani (Schere 1982), so tudi manj zadržani in 
bolj motivirani za rast podjetja. Perren (2000) je v šestnajstih študijah primerov 
mikro podjetij prišel do zaključka, da je podjetnikovo aktivno prevzemanje 
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tveganja ključni dejavnik, ki pogojuje njegovo pripravljenost koristiti psihične, 
materialne, nematerialne in finančne vire, potrebne za rast podjetja. 

5. Informiranost. Na osnovi parcialnega regresijskega koeficienta sklepamo, da je 
povezava med željo po rasti in podjetnikovo nagnjenostjo k iskanju informacij 
pozitivna, kar je tudi povsem razumljivo.  
Podjetnik, ki aktivno išče nove informacije in nasvete ljudi, ki veliko vedo o 
trenutnih problemih in nalogah, predvsem ko je postavljen pred nove naloge in 
projekte v podjetniškem procesu, je nedvomno bolje in kvalitetneje informiran, 
kar predstavlja boljše možnosti za rast in razvoj novega podjetja. Empirične 
raziskave o hitro rastočih podjetjih so pokazale pomembnost iskanja informacij 
in mnenj pri različnih virih: strokovnih službah, partnerjih, bankirjih, pravnikih, 
računovodjah, dobaviteljih, odjemalcih in različnih poslovnih združenjih 
(Papadaki in Chami 2002, 5). Reynolds (1987) je ugotovil, da hitro rastoča 
podjetja vzdržujejo dobro mrežo poslovnih kontaktov.Viri podjetja, ki temeljijo 
na znanju in dobri informiranosti, so še posebej pomembni v procesu 
pridobivanja ali ustvarjanja konkurenčne prednosti, kajti take vire  je težko 
posnemati. To omogoča podjetju diferenciacijo in pozitivno vpliva na možnosti 
in željo nadaljnjega razvoja in s tem rasti podjetja. 
Z dobro informiranostjo lahko podjetnik bolje identificira trge za svoje 
proizvode. Če ima podjetnik jasne informacije o kupcih in njihovih zahtevah, 
pride do realizacije prodaje in prihodka veliko hitreje, s čimer se lahko povečuje 
tudi celotni potencial za rast podjetja. Razmere na trgu pa se zelo hitro 
spreminjajo, zato je zelo pomembno, da podjetnik spremlja svoje tržno okolje in 
sprejema ukrepe za ohranjanje oz. izboljšanje svojega tržnega položaja. 
Drugi pomemben vidik informiranosti v povezavi z željo po rasti podjetja je ta, 
da se v razmerah, kjer so informacije nepopolne in se stanje nenehno hitro 
spreminja, pokaže potreba po aktivnem odločanju. Če hoče podjetnik poslovati 
uspešno, mora biti sposoben sintetizirati širok spekter informacij, ki se nanašajo 
na preference kupcev, tehnologijo, proizvodne tehnike, ponudbo proizvodnih 
dejavnikov, transportne storitve, tarife itd. (Casson 1982). Po navadi pa 
podjetnik nima veliko časa za pridobivanje znanja, predvsem zaradi sprotnega 
reševanja vsakodnevnih težav. Veliko časa preživi kot udeleženec v 
proizvodnem procesu. Zaradi tega je lastnost iskanja učinkovitih informacij 
nedvomno velika prednost, kar lahko podjetnika vodi do želje po rasti. 

6. Državna nepomoč. Na podlagi ocenjenega regresijskega koeficienta lahko 
sklepamo, da je povezava med željo po rasti in neučinkovitostjo vladnih 
programov pozitivna, kar je precej presenetljivo. Vpliv državne nepomoči na 
željo po rasti podjetja je sicer zelo nizek, saj znaša absolutna vrednost 
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standardiziranega regresijskega koeficienta le 0,155 (tabela 5.23) in je zato ta 
dejavnik najmanj pomemben med vsemi neodvisnimi spremenljivkami v 
obravnavanem regresijskem modelu. 
Pozitivno povezavo med željo po rasti in državno nepomočjo lahko pojasnimo z 
razmišljanjem, da tisti podjetniki, ki želijo rasti in razvijati svojo podjetje, 
državno podporo dejansko tudi potrebujejo, pričakujejo in iščejo, zato so na 
državne programe, spodbude in pomoči toliko bolj pozorni in posledično kritični 
v primerjavi s podjetniki brez želje po rasti, ki se po ustanovitvi podjetja 
zadovoljijo s skromnim poslovanjem. Slednjih državni programi, pomoči in 
spodbude večinoma niti ne zanimajo. 
Druga razlaga izhaja iz dileme oz. sociološkega problema, kot ga je poimenoval 
Petavs (2008), kjer so vprašljive dolgoročne koristi nekaterih državnih spodbud 
pri ustanavljanju podjetij. Potreben je razmislek, ali je smiselno motivirati 
podjetja na vsak način ali predvsem spodbujati podjetništvo iz priložnosti, ki je 
bolj vitalno in dolgoročno perspektivno, bolj obstojno in ima višjo dodano 
vrednost. 

Z linearno multiplo regresijsko analizo smo ugotovili, da na željo po rasti vplivajo 
tako osebnostni dejavniki (osebnostni in ekonomski ustanovitveni razlogi, izkoriščanje 
priložnosti iz želje po dosežkih, naklonjenost tveganju in informiranost) kot okoljski 
dejavniki ustanavljanja podjetja (državna nepomoč), kar pomeni, da lahko prvo hipotezo 
v celoti potrdimo. Na podlagi ocene regresijskih koeficientov (tabela 5.23) pa v 
splošnem sklepamo, da na željo po rasti vplivajo bolj osebnostni kot okoljski dejavniki. 
Med vsemi dejavniki imajo najpomembnejši vpliv osebnostni in ekonomski razlogi za 
ustanovitev podjetja, sledijo osebnostne lastnosti podjetnikov, in sicer izkoriščanje 
priložnosti iz potrebe po dosežkih, naklonjenost tveganju ter iskanje informacij7

Odgovor na vprašanje, kaj povzroča rast novoustanovljenih malih podjetij, je 
podrobno analiziral Boswell (1973 po Barkham 1989, 68) s tako imenovanimi 
zunanjimi in notranjimi dejavniki. Boswell je prepričan, da bolj kot zunanji vplivajo na 
rast novoustanovljenega malega podjetja notranji pritiski. Da je pobuda ustanovitelja 
pred zunanjimi pritiski rasti, utemeljuje s podjetnikovo prostovoljno izbiro o rasti ali ne 
rasti. Kakšen bo odgovor na zunanje pritiske, je odvisno od motivacije in sposobnosti 
ter znanja ustanovitelja. Zato Boswell dodaja: »Čeprav se zdi, da so nova podjetja ujeta 
v igro zunanjih sil, so še vedno lastnosti človeka tiste, ki jih urejajo, in zato so one 
glavni motor rasti.« Boswellovo ugotovitev so kasneje potrdili še nekateri drugi 

. Med 
dejavniki okolja se je pokazal značilen vpliv na željo po rasti le na področju državne 
pomoči oz. vladnih programov. 

                                                 
7 Jakost povezave med odvisno in neodvisno spremenljivko razberemo na podlagi 

absolutne vrednosti standardiziranega regresijskega koeficienta (tabela 5.23). 
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raziskovalci, kot Scott in Bruce (1987), ki so oblikovali model rasti novega podjetja in 
prikazali različne faze v razvoju poslovanja, v okviru katerih se lastnik podjetja lahko 
odloči za ali proti strategiji rasti. 

Raziskave pa žal tudi kažejo, da je za nastajajočega podjetnika z zelo visokimi 
aspiracijami po rasti bolj verjetno, da bo podjetništvo opustil, kot pa za tistega, katerega 
aspiracije so skromnejše. Zato je treba prehiteti družbene stroške podjetniških poskusov 
in posameznikom, ki se lotijo podjetništva realno nepripravljeni, zagotoviti ustrezne 
mehanizme, da si bodo lahko pridobili manjkajoča znanja in veščine (Rebernik, Tominc 
in Pušnik 2007, 16). 

Izpolnjenost predpostavk o porazdelitvi in neodvisnosti slučajnostnih odklonov smo 
preskušali na podlagi histograma in razsevnega diagrama (priloga 13, sliki 13.1 in 13.2).  

Porazdelitev nepojasnjenih odklonov vrednosti odvisne spremenljivke od ocenjenih 
vrednosti odvisne spremenljivke je praktično normalna, torej lahko sklepamo, da je 
predpostavka regresijskega modela o normalnosti porazdelitve nepojasnjenih odklonov 
izpolnjena. Na podlagi razsevnega diagrama, ki kaže povezanost standardiziranih 
vrednosti nepojasnjenih odklonov in standardizirano vrednost ocenjene vrednosti 
odvisne spremenljivke, pa je moč oceniti, da značilne povezanosti med njima ni, kar 
kaže, da predpostavke neodvisnosti slučajnostnih odklonov ni mogoče zavrniti. Prav 
tako je razvidno, da prepostavke homoskedastičnosti ni mogoče zavrniti (varianca 
slučajnostnih odklonov je konstantna).  

5.5 Zaznana uspešnost  

 Nastajanje novih podjetji in še zlasti rast ustaljenih podjetij sta tesno povezana s 
tveganjem, da podjetje z različnih vidikov ni uspešno oziroma da preneha poslovati. 
Zato je poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost novoustanovljenih podjetij, 
pomembno, da bi lahko omogočali in spodbujali prispevek malih podjetij k vitalnosti 
gospodarstva. Zato smo tudi sami želeli ugotoviti, kateri od predpostavljenih 
dejavnikov ustanavljanja podjetij vplivajo na podjetnikovo zaznano uspešnost.  
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Tabela 5.24 Zaznana uspešnost – opisne statistike 

Trditev Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

Dobiček 3,17 1,082 
Višina prodaje  3,12 0,988 

Višina tržnega deleža 2,87 1,098 
Splošna klima v podjetju 4,11 0,835 
Proizvodi/storitve, ki jih nudi vaše podjetje 4,06 0,776 

Zadovoljstvo z zaposlenimi 3,94 1,003 
Zadovoljstvo s pogoji dela 3,90 1,026 
Zadovoljstvo z osebnim dobičkom 3,46 1,118 

Splošno zadovoljstvo glede na vaša pretekla pričakovanja 3,68 0,904 
Ustvarjeni potencial podjetja za rast v prihodnjem obdobju 3,68 0,804 
Uresničevanje lastnih ciljev v podjetju 3,92 0,818 

Lastni profesionalni razvoj 4,09 0,840 
Osebni in poslovni kontakti s poslovnimi partnerji 
(finančnimi institucijami, kupci, prodajaci ...) 3,94 0,827 
Povprečje 3,69 0,932 

Iz podjetnikove skupne povprečne ocene 3,69 (tabela 5.24) izhaja, da podjetniki 
svoje podjetje v povprečju zaznavajo kot relativno uspešno. Največje zadovoljstvo so 
izrazili na področju lastnega profesionalnega razvoja (3,94), glede višine prodaje (4,09) 
ter proizvodov oz. storitev, ki jih nudi njihovo podjetje (4,06). Najmanj pa so zadovoljni 
z merili ekonomskega uspeha podjetja, in sicer z višino tržnega deleža (2,87), z višino 
prodaje (3,12) ter z dobičkom podjetja (3,17). 

Faktorska analiza zaznane uspešnosti 

Zaradi velikega števila zastavljenih trditev, vezanih na merjeno spremenljivko 
zaznane uspešnosti podjetja, smo se tudi v tem delu odločili izpeljati faktorsko analizo. 
V prvem koraku smo v model vključili vse trditve iz osmega vprašanja, ki se nanašajo 
na merjenje zaznane uspešnosti, in s pomočjo programa SPSS izračunali vrednost 
statističnih testov, s katerimi ugotovimo, ali so podatki primerni za faktorsko analizo 
(priloga 6, tabela 6.2). 

V prvem poskusu smo pregledali komunalitete (priloga 6, tabela 6.3) in MSA 
kazalnike na nivoju posamezne spremenljivke (anti-image matrika). Vrednosti MSA 
kazalnika na nivoju posameznih spremenljivk so bile vse nad 0,74, kar je vsekakor 
zadovoljivo. Zaradi nizke vrednosti komunalitete pa je bila izločena spremenljivka 9.9.  

Na podlagi tabele celotne pojasnjene variance (priloga 6, tabela 6.4) je razvidno, da 
je mogoče oceniti kvečjemu tri skupne faktorje. V nadaljevanju je bil izveden poskus 
ocene faktorskega modela s tremi oziroma z dvema skupnima faktorjema. Na podlagi 
vsebinske presoje obeh faktorskih rešitev je bil za končni model izbran model z dvema 
skupnima faktorjema, ki je tudi predstavljen v nadaljevanju. Zaradi nizke vrednosti 
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komunalitet v modelu z dvema skupnima faktorjema sta bili naknadno izločeni še 
spremenljivki 9.7 in 9.10. 

Tabela 5.25 KMO in Bartlettov test (končni model) 

KMO mera primernosti podatkov za faktorsko analizo 0,824 

Bartlettov test sferičnosti 
približno enako Hi-kvadrat porazdelitvi 558,213 
stopinje prostosti 45 
stopnja značilnosti 0,000 

Vrednost KMO statistike (tabela 5.26) se je v primerjavi s prvim modelom nekoliko 
zmanjšala, še vedno pa kaže na ustreznost obravnavanih podatkov za faktorsko analizo. 

Tabela 5.26 Komunalitete (končni model) 

Trditev 
Začetna 
vrednost 

Vrednost po 
ekstrakciji 

ZAD_dobicek 0,737 0,784 

ZAD_prodaja 0,767 0,846 
ZAD_trzni_delez 0,534 0,525 
ZAD_splosna_klima 0,589 0,615 

ZAD_proizvodi_storitve 0,462 0,441 
ZAD_z_zaposlenimi 0,545 0,524 
ZAD_osebni_dobicek 0,598 0,552 

ZAD_uresnicitev_ciljev 0,569 0,563 
ZAD_prof_razvoj 0,548 0,550 
ZAD_kont_posl_partnerji 0,514 0,433 

OPOMBA: za ekstrakcijo je bila uporabljena metoda glavnih osi. 

Spremenljivki 9.5 (ZAD_proizvodi_storitve) in 9.13 (ZAD_kont_posl_partnerji) 
imata sicer nekoliko nižji vrednosti komunalitet (<0,05), vendar sta bili zaradi visoke 
vrednosti kazalnika MSA ter vsebinskega razloga (ob presoji končne faktorske rešitve) 
obdržani v končnem modelu. 

Tabela 5.27 Celotna pojasnjena varianca (končni model) 

 začetna lastna vrednost vsota kvadratov uteži po ekstrakciji faktorjev 

faktor skupaj 
delež 

pojasnjene 
variance 

kumulativa 
pojasnjene 
variance 

skupaj 
delež 

pojasnjene 
variance 

kumulativa 
pojasnjene 
variance 

1 4,985 49,849 49,849 4,585 45,852 45,852 
2 1,622 16,217 66,065 1,248 12,478 58,330 
3 0,797 7,969 74,034    
4 0,664 6,637 80,671    
5 0,462 4,616 85,287    
6 0,432 4,322 89,609    
7 0,364 3,642 93,251    
8 0,331 3,305 96,557    
9 0,202 2,019 98,575    

10 0,142 1,425 100,000    
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Tabela 5.28 Rotirana matrika faktorskih (pattern) uteži (končni model) 

Trditev Faktor 
 1 2 

ZAD_prof_razvoj 0,807 0,154 
ZAD_uresnicitev_ciljev 0,780 0,062 
ZAD_splosna_klima 0,698 -0,150 
ZAD_z_zaposlenimi 0,681 -0,079 
ZAD_proizvodi_storitve 0,635 -0,055 
ZAD_kont_posl_partnerji 0,564 -0,159 
ZAD_prodaja 0,024 -0,908 
ZAD_dobicek 0,043 -0,863 
ZAD_trzni_delez -0,079 -0,762 
ZAD_osebni_dobicek 0,245 -0,589 

OPOMBA: za ekstrakcijo je bila uporabljena metoda glavnih osi, za rotacijo pa Oblimin rotacija. 

Na podlagi ocenjene korelacijske matrike je razvidna razmeroma visoka povezanost 
med obema vidikoma uspešnosti. Negativna povezava med osebno uspešnostjo in 
poslovno neuspešnostjo je tudi vsebinsko logična, slednje namreč pomeni, da bolj kot 
so podjetniki zadovoljni z osebnim uspehom v podjetju (splošno klimo v podjetju, 
zadovoljstvo z zaposlenimi, lastnim profesionalnim razvojem idr.), bolj zaznavajo 
podjetje kot poslovno uspešno (z vidika dobička, višine prodaje, tržnega deleža idr.). 

Za nadaljnjo analizo smo na podlagi končnega faktorskega modela ocenili vrednosti 
faktorjev, pri čemer sta bili spremenljivki poimenovani skladno z vsebino posameznega 
faktorja: 

1. faktor osebna uspešnost (USP_OSEB), 
2. faktor poslovna neuspešnost (NEUSP_POSL). 

Faktor osebna uspešnost vključuje šest trditev iz devetega vprašanja, in sicer trditev 
9.4, 9.5, 9.6, 9.11, 9.12 in 9.13 (priloga 6, tabela 6.1). Podjetniki osebno uspešnost oz. 
zadovoljstvo v podjetju zaznavajo na podlagi zadovoljstva s splošno klimo v podjetju, s 
proizvodi/storitvami podjetja, z zaposlenimi, z uresničevanjem lastnih ciljev in 
profesionalnega razvoja v podjetju ter z zadovoljstvom z osebnimi in poslovnimi 
kontakti s poslovnimi partnerji. 

Faktor poslovna neuspešnost pa vključuje štiri trditve iz devetega vprašanja, in sicer 
trditev 9.1, 9.2, 9.3 in 9.8. Poslovna uspešnost je sicer izražena na podlagi 
podjetnikovega zadovoljstva z dobičkom, višino prodaje, višino tržnega deleža ter z 
višino osebnega dobička, vendar zaradi negativnih vrednosti pattern uteži v rotirani 
faktorski rešitvi ima faktor negativno konotacijo − poslovna neuspešnost. 

Primerjava tako podjetnikove zaznane osebne uspešnosti, kot poslovne uspešnosti 
podjetja po različnih skupinah demografskih dejavnikov ni pokazala nobenih značilnih 
razlik. Na podlagi navedenega lahko sklepamo, da je podjetnikovo zaznavanje 
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uspešnosti neodvisno od starosti, spola, formalne izobrazbe in podjetnikovega 
predhodnega zaposlitvenega statusa. 

Analiza vpliva dejavnikov na zaznano osebno uspešnost 

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali predpostavljeni dejavniki ustanavljanja podjetij 
(osebnostni in okoljski dejavniki) vplivajo na zaznano uspešnost podjetij. Prvotno sta 
bili na podlagi teoretične analize z nalogo zastavljeni dve hipotezi (podpoglavje 4.2.2). 
Z drugo hipotezo pa smo predpostavljali, da dejavniki ustanavljanja podjetja vplivajo na 
zaznano uspešnost podjetja. Glede na to, da smo na podlagi faktorske analize za 
merjene spremenljivke zaznane uspešnosti podjetja dobili dva faktorja: osebno 
uspešnost in poslovno uspešnost, smo iz druge hipoteze, vezane na proučevanje vpliva 
dejavnikov ustanavljanja podjetij na njihovo uspešnost, izpeljali dve podhipotezi, in 
sicer: 

− hipoteza 2.1: osebnostni in okoljski dejavniki ustanavljanja podjetja vplivajo na 
zaznano osebno uspešnost; 

− hipoteza 2.2: osebnostni in okoljski dejavniki ustanavljanja podjetja vplivajo na 
zaznano poslovno uspešnost podjetja. 

Slika 5.6 Grafični prikaz proučevanja vpliva dejavnikov na zaznano uspešnost 

 

 

Za preverjanje postavljenih hipotez s pridobljenimi podatki smo uporabili model 
multiple linearne regresije. V tem delu z multiplo linearno regresijo proučujemo vpliv 
dejavnikov ustanavljanja podjetij na zaznano osebno uspešnost in s tem testiramo 
hipotezo 2.1. V našem primeru je na podlagi vzorčnih podatkov ocena multivariatnega 
regresijskega modela sledeča: 

USP_OSEB"=a+b1*OSEBNOSTNI_RAZLOGI+b2*EKONOMSKI_RAZLOGI+b3*PRIL_DOSE
ZKI+b4*NAKL_TVEG+b5*NESAMOUCINKOVITOST+b6*POT_NEODVISNOST+b7*INFOR
M+b8*KULT_DRUZBA+b9*DRZAVNA_NEP+b10*IZOB+b11*FIN_PODPORA+b12*TRG 

 Odvisna spremenljivka pomeni faktor USP_OSEB (ocenjena zaznana osebna 
uspešnost), neodvisne spremenljivke pa so enake tistim ki so vključene in pojasnjene že 
pri linearni multipli regresijski analizi v povezavi z  željo po rasti.  
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V prvem poskusu so bili v regresijski model vključeni vsi faktorji osebnostnih 
dejavnikov (ustanovitveni razlogi in osebnostne lastnosti) in okoljskih dejavnikov, 
skupno 12 pojasnjevalnih spremenljivk.  

Korelacijska matrika je enaka tisti, prikazani pri regresijski analizi v povezavi z 
željo po rasti (priloga 10, tabela 10.1), saj v modelu nastopajo enake neodvisne 
spremenljike. Kakor je bilo že izpostavljeno pri regresijski analizi za željo po rasti, med 
neodvisnimi spremenljivkami ni zaznati močnejših korelacij, kar pomeni, da problem 
multikolinearnosti ni prisoten. 

Na podlagi popravljenega determinacijskega koeficienta (priloga 11, tabela 11.1) je 
razvidno, da je s predpostavljenimi dejavniki mogoče pojasniti le dobro petino 
variabilnosti odvisne spremenljivke, to je osebnostne uspešnosti. Razlogi za nizko 
pojasnjevalno vrednost so najverjetneje isti, ki so bili že navedeni pri linearni multipli 
regresijski analizi v povezavi z željo po rasti. Gre torej za obstoj nekaterih dejavnikov, 
ki dejansko vplivajo na proučevano odvisno spremenljivko in v naši analizi niso bili 
upoštevani, ter ustreznost uporabljenih raziskovalnih metod (predvsem uporaba 
anketnega vprašalnika zaradi občutljivosti teme in samo oblikovanje trditev). Ne glede 
na slabšo pojasnjevalno vrednost variabilnosti predpostavljenih dejavnikov na 
podjetnikovo zaznano osebno uspešnost nadaljujemo z regresijsko analizo z namenom 
ugotoviti, kateri izmed dvanajstih dejavnikov se bo dejansko pokazal kot pomemben. 

V treh zaporednih korakih so bile postopoma izločane spremenljivke z najvišjo 
stopnjo značilnosti preskusa neodvisnosti. V končni model so bile (ob upoštevanju 
enostranskega poskusa) vključene le spremenljivke, za katere je mogoče potrditi 
značilni vpliv na odvisno spremenljivko. Ocena končnega modela je podana v 
nadaljevanju. 

Tabela 5.29 Koeficient multiple korelacije in determinacijski koeficient (končni 
model) 

Model 
(r) 

Korelacijski 
koeficient 

(R2 Popravljeni  (R) 
Determinacijski 

koeficient 

2
Ocena std. 

napake ocene 

) 
determinacijski 

koeficient 

1 0,520 0,271 a 0,238 0,828 

Tabela 5.30 Analiza variance (končni model) 

Model 
Vsota 

kvadratov 
odklonov 

Stopinje 
prostosti 

Povprečni 
kvadratni 
odklon 

F Stopnja 
značilnosti 

1 

Pojasnjeni z vplivom 
neodv. spremenljivk 22,926 4 5,732 8,359 0,000a

Nepojasnjeni vplivi 

  

61,711 90 ,686   

Skupaj 84,637 94    



Rezultati raziskave in interpretacija rezultatov 

118  

Tabela 5.31 Ocene regresijskih koeficientov (končni model) 

Model 

Nestandardizirani regresijski 
koeficienti 

Standardizirani 
regresijski 
koeficienti 

t 
Stopnja 

značilnosti B 
Standardna 

napaka ocene Beta 

1 

Regresijska konstanta 0,036 0,085  0,427 0,670 
 NAKL_TVEG -0,254 0,100 -0,245 -2,549 0,012 
 SAMOUCINKOVITOST -0,369 0,102 -0,365 -3,624 0,000 
 POT_NEODVISNOST 0,254 0,104 0,238 2,453 0,016 
 OSEBNOSTNI_RAZLOGI 0,161 0,096 0,156 1,672 0,098 

V nadaljevanju na podlagi dobljenih regresijskih koeficientov (tabela 5.32) 
pojasnjujemo rezultate regresijske analize. Neodvisne spremenljivke si v spodnji 
obrazložitvi sledijo po vplivu na zaznano osebno uspešnost, in sicer od najbolj 
pomembne do najmanj pomembne (absolutna vrednost standardiziranega regresijskega 
koeficienta).   

1. Nesamoučinkovitost. Na osnovi parcialnega regresijskega koeficienta lahko 
sklepamo, da večja kot je podjetnikova nesamoučinkovitost, manjša je osebna 
uspešnost, ob ostalih nespremenjenih dejavnikih. 
Raziskovalci menijo, da zaznavanje lastne samoučinkovitosti vpliva na način 
obnašanja, razmišljanja in stopnjo motiviranosti. Dejavniki, kot so pridobitev 
znanja in namestniške izkušnje (Shaver in Scott 1991), učenje skozi 
opazovanje ali igro vlog, družbeno prepričevanje, zaznavanje osebnih kvalitet 
in zahtev (Boyd in Vozikis 1994) ter posameznikova ocena dostopnosti 
sredstev in omejitve vplivajo na samoučinkovitost, kar pa je ena od ključnih 
lastnosti za doseganje podjetniških uspehov (Ruzzier idr. 2008, 69). Vendar te 
trditve ni do sedaj potrdila še nobena empirična raziskava. 
Samoučinkovitost je opredeljena kot moč osebnega prepričanja o lastnih 
zmožnostih uspešnega izvajanja različnih nalog in vlog, z vero in zaupanjem v 
svoje sposobnosti ter zmožnostjo sodelovanja z drugimi, kar posledično vpliva 
na osebno zadovoljstvo z delom, zadovoljstvo s poslovnimi kontakti, 
uresničevanjem ciljev v podjetju in verjetno tudi s splošno klimo v podjetju, 
kar so vse trditve, ki predstavljajo osebno uspešnost v podjetju.  Znano je tudi, 
da podjetnikova samoučinkovitost pripomore k uspešnemu doseganju ciljev. 
Po mnenju Bandura (1997) ter Locka in Lathama (2002) je samoučinkovitost 
možno izboljšati z zagotavljanjem ustreznega urjenja, ki omogoča pridobivanje 
koristnih izkušenj, s spoznavanjem oseb, po katerih se podjetnik lahko 
zgleduje, ter s pomočjo prepričljive komunikacije z drugimi osebami, ki 
podjetniku daje občutek, da zaupajo v njegove sposobnosti doseganja ciljev. 

2. Nagnjenost k tveganju. Na podlagi negativne vrednosti parcialnega 
regresijskega koeficienta lahko sklepamo, da je povezava med nagnjenostjo k 
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tveganju in podjetnikovo osebno uspešnostjo v podjetju negativna, kar pomeni, 
da bolj kot je podjetnik naklonjen tveganju, manjša je osebna uspešnost, ob 
ostalih nespremenjenih dejavnikih. 
Vse sodobne opredelitve podjetnika omenjajo sprejemanje tveganj. Res je, da 
jih večina opredeljuje podjetnika kot posameznika, ki je naklonjen tveganju, po 
drugi strani pa so sodobnejše raziskave pokazale, da so podjetniki pripravljeni 
sprejemati le zmerno tveganje. Podjetniki preučijo številne alternative, preden 
sprejmejo odločitev o poslu, s čimer zmanjšajo tveganje. Podjetniki niso 
naklonjeni tveganjem, ki so neobvladljive narave, vendar se pogosto zaradi 
svoje pretirane samozavesti, zaupanja vase in prepričanja o lastnih 
sposobnostih spustijo v tvegane situacije (Wu in Knott 2005). Prav tako, v 
skladu z nAch teorijo, posedovanje lastnega podjetja zahteva osebo, ki zmerno 
prevzema tveganja, prevzema odgovornost za lastno uspešnost, previdno 
spremlja povratne informacije v smislu stroškov in dobička ter išče nove ali 
inovativne načine proizvajanja novih proizvodov ali zagotavljanja novih 
storitev. Da so podjetniki pravzaprav zmerni prevzemalci tveganj, so 
zagovarjali tudi drugi avtorji, kot Shaver 1995; Duchesneau in Gartner 1990; 
Birley in Norburn 1987 po Širec 2007). 
Čeprav obstaja le malo tovrstnih raziskav, pa nekatere od njih ugotavljajo, da je 
ustanoviteljeva pripravljenost prevzemanja tveganj negativno povezana z 
uspešnostjo podjetja (Miner idr. 1989; Forlani in Mullins 2000). Podjetnik torej 
vselej poskuša dodobro razumeti tveganje, ga kontrolirati in zmanjšati do 
najmanjše možne mere. To naredi s skrbno tržno analizo, s skrbnim 
načrtovanjem in vodenjem podjetniškega podjema ter z budnim spremljanjem 
dogajanja v poslovnem okolju in predvidevanjem njegovega vpliva na podjem 
(Pšeničny idr. 2000, 28). Vse navedeno pa verjetno prispeva k dobri osebni 
uspešnosti v podjetju, torej uresničevanju lastnih ciljev, pozitivnemu 
profesionalnemu razvoju in klimi v podjetju itd. 

3. Potreba po neodvisnosti. Večja kot je podjetnikova potreba po neodvisnosti, 
večja je njegova osebna uspešnost, ob ostalih nespremenjenih dejavnikih. 
Mnogi raziskovalci so ugotovili, da podjetniška vloga zahteva neodvisnost. 
Neodvisnost vključuje prevzemanje odgovornosti za lastno presojo v nasprotju 
s slepim sledenjem trditvam drugih. Vključuje tudi prevzemanje odgovornosti 
za lastno življenje. Pozitivno povezavo med podjetnikovo visoko željo po 
neodvisnosti in uspešnostjo podjetja sta ugotovila Keeley in Knapp (1994). 
Pozitivno povezavo z osebno uspešnostjo pa lahko utemeljujemo z dejstvom, 
da kdor ima željo po neodvisnosti, prevzema odgovornosti za lastno presojo in 
torej zaupa vase, zato lažje uresničuje svoje cilje in je zadovoljen s svojim 
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delom in profesionalnim razvojem v podjetju. 

4. Osebnostni razlogi za ustanovitev podjetja. Bolj kot so razlogi za ustanovitev 
podjetja osebnostni, večja je podjetnikova osebna uspešnost, ob ostalih 
nespremenjenih dejavnikih. 
Kot že navedeno pri ugotovitvah o pozitivni povezavi med željo po rasti in 
osebnostnimi razlogi za ustanovitev podjetja, slednji vključujejo razloge, kot so 
ugled v družbi, želja po uspehu, osebna rast in uresničitev življenjskih ciljev. 
Cilji, ki si jih postavljajo podjetniki in so povezani z njihovimi osebnimi 
lastnostmi, pa po mnenju mnogih, pomembno vplivajo na dinamičnost 
podjetnika (Welter 2001; Wiklund 2001). Podjetnik, ki je ustanovil podjetje 
zaradi želje po osebnih uspehih, bo verjetno tudi dejansko bolj motiran za  
njihovo uresničitev, za kar bo vlagal veliko napora, uspeh pa bo nedvomno 
večji.  

Izpolnjenost predpostavk o porazdelitvi in neodvisnosti slučajnostnih odklonov smo 
preskušali na podlagi histograma in razsevnega diagrama (priloga 14, sliki 14.1 in 14.2).  

Porazdelitev nepojasnjenih odklonov vrednosti odvisne spremenljivke od ocenjenih 
vrednosti odvisne spremenljivke je zelo podobna normalni, na osnovi česar lahko 
sklepamo, da je predpostavka regresijskega modela o normalnosti porazdelitve 
nepojasnjenih odklonov izpolnjena. 

Na podlagi razsevnega diagrama, ki kaže povezanost standardiziranih vrednosti 
nepojasnjenih odklonov in standardizirane vrednosti ocenjene vrednosti odvisne 
spremenljivke, je moč oceniti, da značilne povezanosti med njima ni, kar kaže, da 
predpostavke neodvisnosti slučajnostnih odklonov ni mogoče zavrniti. Prav tako je 
razvidno, da predpostavke homoskedastičnosti ni mogoče zavrniti (varianca 
slučajnostnih odklonov je konstantna – morda predstavlja izjemo le ena nekoliko 
izstopajoča vrednost).  

Analiza vpliva dejavnikov na  zaznano poslovno neuspešnost 

V tem delu z multiplo linearno regresijo proučujemo vpliv dejavnikov na zaznano 
poslovno uspešnost oz. neuspešnost podjetja. V našem primeru je na podlagi vzorčnih 
podatkov ocena multivariatnega regresijskega modela sledeča: 

NEUSP_POSL"= a+b1*OSEBNOSTNI_RAZLOGI+b2*EKONOMSKI_RAZLOGI+ 
b3*PRIL_DOSEZKI+b4*NAKL_TVEG+b5*NESAMOUCINKOVITOST+ 
b6*POT_NEODVISNOST+b7*INFORM+b8*KULT_DRUZBA+b9*DRZAVNA_NEP+b10* 
IZOB+ b11*FIN_PODPORA+b12*TRG 
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 Odvisna spremenljivka pomeni faktor NEUSP_POSL (ocenjena zaznana poslovna 
neuspešnost), neodvisne spremenljivke pa so enake tistim, ki so bile vključene in že 
pojasnjene pri linearni multipli regresijski analizi v povezavi z željo po rasti.  

V prvem poskusu so bili v regresijski model vključeni vsi faktorji osebnostnih 
dejavnikov (ustanovitvenih razlogov in osebnostnih lastnosti) in okoljskih dejavnikov, 
skupno 12 pojasnjevalnih spremenljivk.  

Korelacijska matrika je enaka tisti, ki je prikazana pri regresijski analizi v povezavi 
z željo po rasti (priloga 10, tabela 10.1), saj v modelu nastopajo enake neodvisne 
spremenljike. Kakor je že bilo izpostavljeno pri regresijski analizi za željo po rasti, med 
neodvisnimi spremenljivkami ni zaznati močnejših korelacij, kar pomeni, da problem 
multikolinearnosti ni prisoten. 

Na podlagi popravljenega determinacijskega koeficienta (priloga 12, tabela 12.1) je 
razvidno, da je s predpostavljenimi dejavniki mogoče pojasniti manj kot petino 
variabilnosti odvisne spremenljivke, to je ekonomske neuspešnosti. Razloge za slednje 
smo že poskušali pojasniti pri multipli regresijski analizi v povezavi z željo po rasti in 
zaznano osebno uspešnost.  

V dveh zaporednih korakih so bile nato postopoma izločene spremenljivke z 
najvišjo stopnjo značilnosti preskusa neodvisnosti. V končni model so bile vključene le 
spremenljivke, za katere je mogoče (ob upoštevanju enostranskega preskusa) potrditi 
značilni vpliv na odvisno spremenljivko. Ocena končnega modela je podana v 
nadaljevanju. 

Tabela 5.32 Koeficient multiple korelacije in determinacijski koeficient (končni 
model) 

Model 
(r) 

Korelacijski 
koeficient 

(R2 Popravljeni  (R) 
Determinacijski 

koeficient 

2
Ocena std. 

napake ocene 

) 
determinacijski 

koeficient 

1 0,501 0,251 a 0,216 0, 859 

Tabela 5.33 Analiza variance (končni model) 

Model 

Vsota 
kvadratov 
odklonov 

Stopinje 
prostosti 

Povprečni 
kvadratni 
odklon F 

Stopnja 
značilnosti 

1 

Pojasnjeni z vplivom 
neodv. spremenljivk 21,734 4 5,434 7,355 0,000
Nepojasnjeni vplivi 

a 
65,008 88 0,739   

Skupaj 86,742 92    
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Tabela 5.34 Ocene regresijskih koeficientov (končni model) 

Model 
Nestandardizirani regresijski 

koeficienti 
Standardizirani 

regresijski 
koeficienti t Stopnja 

značilnosti 

B 
Standardna 

napaka ocene Beta 

1 

Regresijska konstanta -0,048 0,090  -0,530 0,598 
NAKL_TVEG 0,204 0,106 0,192 1,922 0,058 
POT_NEODVISNOST -0,335 0,105 -0,306 -3,183 0,002 
TRG -0,205 0,112 -0,178 -1,838 0,069 
OSEBNOSTNI_RAZLOG
I 

-0,310 0,099 -0,294 -3,124 0,002 

V nadaljevanju pojasnjujemo rezultate regresijske analize na podlagi dobljenih 
regresijskih koeficientov (tabela 5.35). Neodvisne spremenljivke si v spodnji 
obrazložitvi sledijo po vplivu na zaznano poslovno neuspešnost, in sicer od najbolj 
pomembne do najmanj pomembne (na podlagi absolutne vrednosti standardiziranega 
regresijskega koeficienta).   

Med osebnostnimi dejavniki ustanavljanja podjetij se je pokazal značilen vpliv na 
zaznano poslovno uspešnost pri spremenljivkah naklonjenost tveganju, želja po 
neodvisnosti in osebnostni ustanovitveni razlogi. Navedeni dejavniki so se pokazali kot 
pomembni že pri regresijski analizi za osebno uspešnost podjetja, in sicer z enakim 
predznakom, vendar z nekoliko drugačno težo. Pri poslovni uspešnosti se je izkazal kot 
najpomembnejši dejavnik vpliva želja po neodvisnosti, sledijo mu osebnostni 
ustanovitveni razlogi ter naklonjenost tveganju. Utemeljitev vpliva navedenih 
dejavnikov na poslovno uspešnost podjetja ima zelo podobna izhodišča, kot so že bila 
predstavljena pri analizi osebne uspešnosti podjetja.   

1. Potreba po neodvisnosti. Na podlagi vrednosti parcialnega regresijskega 
koeficienta lahko sklepamo, da obstaja negativen vpliv podjetnikove potrebe 
po neodvisnosti na poslovno neuspešnost podjetja. Torej večja kot je 
podjetnikova želja po neodvisnosti, manjše je njegovo zaznavanje podjetja kot 
poslovno neuspešnega, ob ostalih nespremenjenih dejavnikih.  
Kot že navedeno, sta pozitivno povezavo med podjetnikovo visoko željo po 
neodvisnosti in uspešnostjo podjetja ugotovila že Keeley in Knapp (1994). 
Neodvisnost vključuje prevzemanje odgovornosti za lastno presojo v nasprotju 
s slepim sledenjem trditvam drugih ter prevzemanje odgovornosti za lastno 
življenje. Kdor ima željo po neodvisnosti, prevzema odgovornost za lastno 
presojo, zaupa vase, je bolj odločen in preudaren, zato tudi lažje uresničuje 
svoje cilje, kar prispeva k poslovnemu uspehu podjetja.  

2. Osebnostni ustanovitveni razlogi. Parcialni regresijski koeficient kaže, da bolj 
kot so razlogi za ustanovitev podjetja osebnostni, manjša je zaznana poslovna 
neuspešnost podjetja, ob ostalih nespremenjenih dejavnikih. 
Kot že navedeno pri ugotovitvah o pozitivni povezavi med željo po rasti in 
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osebnostnimi razlogi za ustanovitev podjetja, slednji vključujejo razloge, kot so 
ugled v družbi, želja po uspehu, osebna rast in uresničitev življenjskih ciljev. 
Cilji, ki si jih postavljajo podjetniki in so povezani z njihovimi osebnimi 
lastnostmi, pa po mnenju mnogih, pomembno vplivajo na dinamičnost 
podjetnika (Welter 2001; Wiklund 2001) ter posledično na poslovni uspeh 
podjetja.  

3. Naklonjenost tveganju. Večja kot je podjetnikova nagnjenost k tveganju, večja 
je zaznana poslovna neuspešnost podjetja, ob ostalih nespremenjenih 
dejavnikih. 
Čeprav obstaja le malo tovrstnih raziskav, pa nekatere od njih ugotavljajo, da je 
ustanoviteljeva pripravljenost prevzemanja tveganj negativno povezana z 
uspešnostjo podjetja (Miner idr. 1989; Forlani in Mullins 2000). Podjetnik torej 
vselej poskuša dodobro razumeti tveganje, ga kontrolirati in zmanjšati do 
najmanjše možne mere, kar očitno pozitivno vpliva na poslovno uspešnost 
podjetja. Razlog za negativno povezavo med nagnjenostjo k tveganju ter 
zaznano poslovno neuspešnostjo je morda tudi možno pojasniti s tem, da je 
podjetnik, ki nerad tvega, prej zadovoljen z doseženim poslovnim uspehom 
podjetja in ga zato s subjektivnega vidika prej zaznava kot poslovno uspešno. 

4. Dostopnost trga. Negativna povezava med dostopnostjo trga in poslovno 
neuspešnostjo, ki jo kaže parcialni regresijski koeficient, je popolnoma 
razumljiva, saj to pomeni, da manj kot je težaven vstop na trg, predvsem v 
smislu pridobivanja tržnega deleža podjetja, manjša je zaznana poslovna 
neuspešnost podjetja in obratno, ob ostalih nespremenjenih neodvisnih 
dejavnikih. Nedvomno, da kdor občuti naklonjenost javnosti podjetništvu in 
predvsem nima težav s pridobivanjem svojih kupcev, tudi laže dosega 
poslovno uspešnost podjetja. Dostopnost trga kot okoljski dejavnik pa ima v 
regresijski analizi najmanjši vpliv na zaznano poslovno uspešnost podjetja 
(vrednost standardiziranega regresijskega koeficienta znaša le 0,178). 

Kot že omenjeno, so dejavniki, ki so v regresijski analizi pokazali značilen vpliv na 
zaznano poslovno uspešnost podjetja, zelo podobni vplivnim dejavnikom pri analizi 
zaznane osebne uspešnosti. Torej v splošnem lahko sklepamo, da na oba vidika zaznane 
uspešnosti podjetja (osebno in poslovno) vplivajo sledeči dejavniki: želja po 
neodvisnosti, naklonjenost tveganju in osebnostni ustanovitveni razlogi. Poleg 
navedenih pa se je pri obeh vidikih zaznane uspešnosti pokazal še po en specifičen 
vplivni dejavnik, kateri tudi opravičuje delitev uspešnosti na dva vidika, in sicer pri 
osebni uspešnosti je to dejavnik samoučinkovitosti, pri poslovni uspešnosti pa dejavnik 
dostopnosti trga. 
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Tudi pri multipli regresijski analizi za zaznano poslovno uspešnost smo 
izpolnjenost predpostavk o porazdelitvi in neodvisnosti slučajnostnih odklonov 
preskušali na podlagi histograma in razsevnega diagrama (priloga 15, sliki 15.1 in 15.2).  

Porazdelitev nepojasnjenih odklonov vrednosti odvisne spremenljivke od ocenjenih 
vrednosti odvisne spremenljivke je sicer rahlo asimetrična v levo. Kolmogorov-Smirnov 
test pa pokaže, da ni mogoče zavrniti ničelne domneve o normalnosti porazdelitve 
standardiziranih vrednosti slučajnostnih odklonov, na osnovi česar lahko sklepamo, da 
je predpostavka regresijskega modela o normalnosti porazdelitve nepojasnjenih 
odklonov izpolnjena.  

Na podlagi razsevnega diagrama, ki kaže povezanost standardiziranih vrednosti 
nepojasnjenih odklonov in standardizirane vrednosti ocenjene vrednosti odvisne 
spremenljivke je moč oceniti, da značilne povezanosti med njima ni, kar kaže da 
predpostavke neodvisnosti slučajnostnih odklonov ni mogoče zavrniti. Prav tako je 
razvidno, da prepostavke homoskedastičnosti ni mogoče zavrniti (varianca slučajnostnih 
odklonov je bolj ali manj konstantna).  
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6 SKLEP 

V magistrski nalogi smo vseskozi izpostavljali pomembnost podjetništva in njegove 
razsežnosti. Zaradi navedenega smo s pričujočim delom želeli podati pregled dosedanjih 
teoretičnih in praktičnih spoznanj na področju dejavnikov ustanavljanja podjetij in 
njihovega vpliva na podjetnikovo željo po rasti in zaznano uspešnost. Za zdravo 
gospodarsko strukturo je nastajanje novih malih podjetij zelo pomembno, vendar 
ustvarjanje novih delovnih mest izvira skoraj izključno iz majhnega števila hitro 
rastočih podjetij. Dejanska rast podjetja pa je v veliki meri odvisna od same želje 
podjetnika po rasti. Nastajanje novih podjetij in še zlasti rast ustaljenih podjetij pa sta 
tesno povezana s tveganjem, da podjetje iz različnih vidikov ni uspešno oziroma da 
preneha poslovati. Stečaji v določenem obsegu sicer prispevajo k selekciji in 
gospodarski obnovi, po drugi strani pa je neuspeh podjetij destruktiven in prinaša velike 
družbene stroške in neustrezno alokacijo resursov. Zato ne zadostuje poznati dejavnike, 
ki vplivajo na ustanavljanje podjetij, pomembno je predvsem poznati in razumeti tiste 
ključne dejavnike ustanavljanja podjetij, ki kasneje tudi vplivajo na podjetnikovo željo 
po rasti in zaznano uspešnost. Le tako bo možno uspešno usmerjanje podjetij. 

 Po uvodni predstavitvi osnovnih pojmov, vezanih na podjetništvo in njegov 
pomen, ter podjetnika v podjetniškem procesu, smo v teoretičnem delu magistrske 
naloge največ pozornosti namenili analizi dejavnikov ustanavljanja podjetja. Ugotovili 
smo, da v domači in tuji strokovni literaturi obstajajo številne delitve dejavnikov, ki 
spodbujajo ustanavljanje podjetij, in različni modeli oz. študije teh vplivnih dejavnikov. 
Večina novejše literature zagovarja vpliv osebnostnih dejavnikov in okoljskih 
dejavnikov, v praksi pa večina raziskav temelji izključno na osebnostnih dejavnikih 
ustanavljanja podjetij. Sami smo se odločili za analizo obojih, le na ta način je namreč 
možna celovita obravnava problematike in zaključeno oblikovanje predlogov za 
spodbujanje in razvoj podjetništva.  

Osebnostni razlogi izhajajo iz vsakega posameznika in lahko vključujejo 
demografske dejavnike, posameznikove osebnostne lastnosti ter ustanovitvene razloge, 
medtem ko okoljski dejavniki izhajajo iz družbenega, kulturnega in političnega 
konteksta. Demografske dejavnike smo sicer v empirični raziskavi obravnavali ločeno 
od osebnostnih dejavnikov, predvsem zaradi posebnosti pri njihovi statistični analizi.  

Kvantitativno raziskavo smo izvedli z metodo anketnih vprašalnikov, in sicer na 
vzorcu mikro in malih družb z omejeno odgovornostjo in samostojnih podjetnikov, 
ustanovljenih v Sloveniji v letu 2007. Na osnovi analize rezultatov kvantitativne 
raziskave v nadaljevanju predstavljamo ključne ugotovitve.  

Največ slovenskih podjetnikov je na začetku svoje poslovne kariere v povprečju 
starih med 30 in 40 let, dobro izobraženih in moškega spola. Pred ustanovitvijo 
podjetja pa jih je večina bila zaposlenih. 
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Rezultati analize ustanovitvenih razlogov so pokazali, da je največ novih 
slovenskih podjetnikov ustanovilo podjetje zaradi potrebe po neodvisnosti, sledijo tisti, 
ki so zasledovali željo po osebni rasti, ter podjetniki, ki so v lastni dejavnosti videli 
priložnost za večji zaslužek. Najslabše ocenjeni razlog, in zato najmanj pomemben, se je 
izkazal vpliv sorodnikov, prijateljev in znancev. Ugotovitve raziskave v glavnem 
sovpadajo z ugotovitvami ostalih domačih in tujih raziskav. Večina študij je pokazala, 
da so osebni razlogi veliko močnejši kot pa finančni razlogi.  

Na podlagi analize osebnostnih lastnosti novih podjetnikov smo ugotovili, da se 
podjetniki ocenjujejo predvsem kot odločni in neodvisni, ne potrebujejo odobravanja 
drugih, nosijo odgovornost za odločitve, radi delajo na svoj način in težko delajo za 
nekoga drugega. Želijo delati po lastnih pravilih in načelih, zaradi česar se odločijo za 
ustanovitev lastnega podjetja. Najmanj pa se podjetniki vidijo kot osebe, nagnjene k 
tveganju. Večina študij sprejemanja tveganja v podjetništvu sicer opredeljuje podjetnika 
kot posameznika, ki je naklonjen tveganju, po drugi strani pa so sodobnejše raziskave 
pokazale, da so podjetniki pripravljeni sprejemati le zmerno tveganje. Pri analizi 
osebnostnih lastnostih se je tudi izkazalo, da podjetniki izstopajo po določenih skupnih 
značilnostih, ne glede na različne demografske dejavnike. Posebnost so predstavljali le 
mlajši podjetniki, ki so se izkazali za bolj nagnjene k iskanju informacij in nasvetov, 
medtem ko so se podjetniki, ki so bili pred ustanovitvijo podjetja samozaposleni, 
izkazali kot bolj prepričani v lastno samoučinkovitost. 

Pri analizi zaznavanja podjetniškega okolja, se je pokazalo, da so podjetniki precej 
nezadovoljni, najbolj s finančno in državno podporo. Menijo, da je postopek 
pridobivanja finančnih virov predolg in prezahteven, da za nove podjetnike ni na voljo 
dovolj dolžniških virov financiranja ter da je zadolževanje nasploh predrago. Pri državni 
politiki in programih pa so najbolj kritični glede višine davkov, ki predstavlja breme za 
nova podjetja, glede državnega nudenja različnih ugodnosti in priložnosti za začetek 
poslovanja, organiziranosti in učinkovitosti državne podpore ter jasnosti in težavnosti 
regulative. Glede izobraževanja in usposabljanja imajo boljše mnenje, saj se v 
povprečju strinjajo, da izobraževanje spodbuja ustvarjalnost, neodvisnost in osebno 
iniciativo, zagotavlja primerno opozarjanje na podjetništvo in je lahko dostopno 
vsakomur, pomanjkljivost pa vidijo v tem, da izobraževalni sistem ne zagotavlja 
dobrega usposabljanja za ustanovitev in rast podjetij v Sloveniji.  

V drugi fazi statistične analize smo zaradi velikega števila zastavljenih trditev, ter v 
želji kar najboljše pojasniti vplive ustanovitvenih dejavnikov na željo po rasti podjetja 
in na zaznano uspešnost, s pomočjo faktorske analize izluščili skupne faktorje, ki nam 
pojasnjujejo skupne značilnosti opazovanih spremenljivk. V nadaljevanju nas je 
zanimalo, ali dobljeni faktorji oz. dejavniki ustanavljanja podjetja vplivajo tudi na željo 
po rasti podjetja ter na zaznano uspešnost podjetja. Pri tem smo postavili dve 
raziskovalni hipotezi. S prvo hipotezo smo predpostavljali, da dejavniki ustanavljanja 
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podjetja (osebnostni in okoljski dejavniki) vplivajo na željo po rasti novega podjetja, z 
drugo hipotezo pa smo preverjali, ali dejavniki ustanavljanja podjetja vplivajo na 
zaznano uspešnost novega podjetja. Na podlagi rezultatov kvantitativne raziskave lahko 
prvo hipotezo potrdimo v celoti, drugo pa le delno. Pri testiranju prve hipoteze smo 
ugotovili, da na željo po rasti sicer vplivajo tako osebnostni kot okoljski dejavniki, pri 
čemer pa močno prevladujejo osebnostni dejavniki. Pri proučevanju vpliva dejavnikov 
ustanavljanja podjetij na zaznano uspešnost se je s pomočjo faktorske analize izkazalo 
primerno ločeno obravnavanje zaznane uspešnosti, in sicer z vidika osebne uspešnosti in 
poslovne uspešnosti oz. neuspešnosti. Skladno z navedenim smo pri drugi hipotezi 
postavili dve podhipotezi: s prvo podhipotezo smo preverjali vpliv dejavnikov 
ustanavljanja podjetij na zaznano osebno uspešnost, z drugo podhipotezo pa njihov 
vpliv na zaznano poslovno (ne)uspešnost. Ugotovili smo, da na osebno uspešnost 
vplivajo le osebnostni dejavniki,  medtem ko na zaznano poslovno (ne)uspešnost 
vplivajo tako osebnostni kot okoljski dejavniki.  

Pri analizi vpliva demografskih dejavnikov na podjetnikovo željo po rasti in 
zaznano uspešnost smo ugotovili, da je njihov neposredni vpliv skoraj zanemarljiv. 
Nekaj značilnih razlik se je sicer pokazalo pri vplivu demografskih dejavnikov na 
osebnostne lastnosti podjetnika in na ustanovitvene razloge, zato lahko sklepamo, da 
imajo demografski dejavniki predvsem posreden vpliv na podjetnikovo željo po rasti in 
zaznano uspešnost. 

V splošnem lahko našo raziskavo povzamemo z ugotovijo, da so za večjo 
podjetnikovo željo po rasti in njegovo zaznano uspešnost najbolj pomembni osebnostni 
ustanovitveni razlogi (ugled v družbi, želja po uspehu, osebna rast in uresničitev 
življenjskih ciljev) in nekatere osebnostne značilnosti, ki pozitivno vplivajo na obe 
odvisni spremenljivki, natančneje večja podjetnikova angažiranost pri iskanju 
informacij, želja po neodvisnosti, samoučinkovitost in nagnjenost k izkoriščanju 
priložnosti iz potrebe po dosežkih. Nagnjenost k tveganju prispeva k večji želji po rasti, 
a za podjetnikovo zadovoljstvo s podjetjem oz. njegovo zaznano uspešnost zaradi 
negativne odvisnosti sklepamo, da mora biti tveganje zmerno in premišljeno. Okolje se 
je izkazalo kot manj pomembno, za podjetnikovo osebno zadovoljstvo pa popolnoma 
nepomembno. Podjetnikovo željo po rasti bo lahko omajala le slaba državna podpora, k 
večji zaznani uspešnosti pa bodo prispevali predvsem kupci z zanimanjem za njihove 
izdelke oz. storitve. 

Proučevanje odvisnosti podjetnikove želje po rasti in zaznane uspešnosti od 
predpostavljenih dejavnikov je z modelom regresijske analize pojasnilo relativno malo 
variabilnosti odvisnih spremenljivk. Na podlagi navedenega lahko v glavnem sklepamo 
sledeče. Prvič, da na podjetnikovo željo po rasti in zaznano uspešnost pomembno 
vplivajo tudi nekateri drugi dejavniki ustanavljanja podjetja, ki pa v našo analizo očitno 
niso bili vključeni. Na podjetnikovo željo po rasti in zaznano uspešnost lahko vplivajo 
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pomembno tudi nekateri dejavniki, ki pa so manj pomembni za sam proces 
ustanavljanja podjetja in jih zato v našo analizo nismo vključili. Zaradi navedenega bi 
bilo na podlagi naših ugotovitev smiselno nadaljnje proučevanje vplivnih dejavnikov na 
podjetnikovo željo po rasti in zaznano uspešnost, morda z nekoliko razširjenim oz. 
spremenjenim modelom, torej z vključitvijo dodatnih neodvisnih spremenljivk iz 
množice vseh morebitnih dejavnikov ustanavljanja podjetij ter izločitvijo tistih, ki so se 
na podlagi naše analize izkazale kot nepomembne. Dodaten razmislek bi bilo potrebno 
posvetiti metodi analize in zbiranja podatkov. Zaradi občutljive teme (ugotavljanje 
osebnih stališč in lastnosti posameznikov) bi morda bila zanimiva primerjava dobljenih 
ugotovitev z ugotovitvami na podlagi osebnih intervjujev ali drugače zastavljenih 
trditev. 

Ne glede na navedeno menimo, da smo z raziskavo prišli do nekaterih pomembnih 
ugotovitev. Izsledki raziskave izpostavljajo pomembnost ustanovitvenih razlogov in 
osebnostnih lastnosti posameznika, medtem ko se je vpliv okolja izkazal kot manj 
pomemben. Za razvoj kvalitetnega podjetništva bo zato potrebno namenjati več 
pozornosti posameznikom in njihovim osebnim vrednotam. Da bi se posamezniki 
pogosteje odločali za ustanavljanje podjetij iz osebnostnih razlogov, torej zaradi ugleda 
v družbi, želje po uspehu, osebne rasti in uresničevanja življenjskih ciljev, in ne iz 
ekonomskih  razlogov ali celo ekonomske nuje, bo torej potrebna angažiranost in 
vztrajnost širše družbe kot celote: tako družinske vzgoje kot vzgojno-izobraževalnih 
ustanov, s pomočjo prijateljev in znancev in tudi države z učinkovitimi programi na tem 
področju. Dokazano je, da je z usmerjeno motivacijo in vzgojo v določeni meri možno 
vplivati tudi na nekatere posameznikove osebnostne lastnosti. Tako se lahko spodbuja 
posameznikovo samozaupanje in samoučinkovitost, ambicioznost in s tem potrebo po 
dosežkih, željo po neodvisnosti in pravo mero naklonjenosti tveganju.  

Država pa ima nedvomno pomembno vlogo pri spodbujanju in nudenju kvalitetnih 
in dostopnih informacij v povezavi s podjetništvom, na področju tržne regulative pri 
preprečevanju nelojalne konkurence in zmanjševanju vstopnih ovir, nasploh pa pri 
oblikovanju državnih programov z učinkovito in dobro organizirano državno pomočjo 
in podporo novim podjetjem oz. podjetnikom. 

Ne glede na to, da se pri nekaterih drugih dejavnikih okolja, kot na primer finančni 
podpori in davčni politiki, ni izkazal značilen vpliv na podjetnikovo željo po rasti in 
zaznano uspešnost, je zaradi podjetnikovega zaznavanja nenaklonjenosti poslovnega 
okolja na tem področju nedvomno potrebno ukrepati. Naj bo podjetnik še tako 
motiviran za lastno dejavnost, vendar če nima finančne in ostale podpore, se lahko 
njegova podjetniška pot konča že pred začetkom. 
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Anketni vprašalnik 
 
Spoštovani! 

 
Sem Irena Kušče, študentka magistrskega programa Fakultete za Management v Kopru, Univerze na Primorskem. V 
okviru magistrske naloge z naslovom Analiza ključnih dejavnikov ustanavljanja podjetja, želim z vašim sodelovanjem 
ugotoviti, kateri so ključni dejavniki, ki posameznike vodijo do odločitve o ustanovitvi podjetja ter kaj vpliva na 
zaznano uspešnost novega podjetja in željo po rasti. Podatki, pridobljeni s tem vprašalnikom, bodo uporabljeni 
izključno za pripravo navedene magistrske naloge. Lepo vas prosim, da priloženi vprašalnik izpolnite in mi tako 
pomagate do potrebnih ugotovitev. S pomočjo vaših odgovorov bom analizirala na kakšen način bi se v Sloveniji lahko 
spodbujalo podjetniško iniciativo in nadaljno rast novih podjetij.  Za izpolnitev vprašalnika potrebujete 15 minut. Prosim 
vas, da izpolnjeni vprašalnik vložite v priloženo kuverto in ga najkasneje do 25.05.2009 pošljete na označen naslov. 

 
1.  Spol:  
 

□ moški        □  ženski 
 
2. Vaša starost:   
 

□ 20 ali manj               □ nad 20 – 30                □ nad 30 – 40                □ nad 40 – 50               □ več kot 50 let 
 
3. Dosežena stopnja izobrazbe:  
 

□ osnovna šola     □ poklicna ali srednja šola     □ višja ali visoka šola     □ podiplomski študij     □ drugo: _________ 
 
4. Pred ustanovitvijo podjetja ste bili:  
 

□ zaposleni               □ nezaposleni              □ samozaposleni               □ študent              □ drugo: __________ 
 

5. Z lestvico od 1 do 5 prosim ocenite, kako pomemben je za vas vsak od spodaj navedenih razlogov za     
ustanovitev podjetja. Ocena 1 pomeni, da je bil razlog zelo nepomemben, 2 - nepomemben, 3 - srednje 
pomemben, 4 - pomemben, ocena 5 pa, da je bil razlog zelo pomemben.  OBKROŽITE USTREZNO ŠTEVILKO 

 

  ZELO 
NEPOMEMBEN  

 
  ZELO 

POMEMBEN 

1 Ekonomska nuja 1 2 3 4 5 
2 Večji zaslužek 1 2 3 4 5 
3 Ugled v družbi 1 2 3 4 5 
4 Želja po uspehu 1 2 3 4 5 
5 Osebna rast 1 2 3 4 5 
6 Neodvisnost 1 2 3 4 5 
7 Zagotovljeno delovno mesto 1 2 3 4 5 
8 Nadaljevanje družinske tradicije 1 2 3 4 5 
9 Uresničitev življenjskih ciljev 1 2 3 4 5 
10 Naključje/ splet okoliščin 1 2 3 4 5 
11 Nadaljevanje tega, kar sem že obvladal 1 2 3 4 5 
12 Zaznana dobra poslovna ideja  1 2 3 4 5 
13 Nezadovoljstvo s prejšnjim delom/službo 1 2 3 4 5 
14 Vpliv/predlog sorodnikov, prijateljev ali znancev 1 2 3 4 5 
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6. Z lestvico od 1 do 5 prosim izrazite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas osebno. Ocena 1 pomeni, 
da trditev za vas sploh ne velja, 2 - delno velja, 3 - niti da niti ne, 4 - večinoma velja in ocena 5, da trditev 
popolnoma velja.   OBKROŽITE USTREZNO ŠTEVILKO 

 

  
 

SPLOH  
NE 

VELJA 

 
 

 
 

 
POPOL-
NOMA 
VELJA 

1 Imam željo po dosežkih 1 2 3 4 5 
2 Zelo se trudim, da so moji rezultati med najboljšimi 1 2 3 4 5 
3 Običajno so moji cilji skromni in preprosto uresničljivi 1 2 3 4 5 
4 Več časa namenim za razmišljanje o prihodnjih ciljih kot o preteklih dosežkih 1 2 3 4 5 
5 Silovita ambicioznost mi daje moč za vse večje napore 1 2 3 4 5 
6 Izredno sem motiviran, da bi dosegel rast in razvoj svojega podjetja, zato sem 

pripravljen vložiti pretežen del svojega časa, energije in kapitala 
1 2 3 4 5 

7 Imam željo po osebni neodvisnosti 1 2 3 4 5 
8 Ustrezajo mi delovna mesta, na katerih nisem nikomur odgovoren 1 2 3 4 5 
9 Zdi se mi, da bolje razmišljam, kadar me vodijo drugi 1 2 3 4 5 
10 Pogosto moram za mnenje vprašati druge, preden se odločim o pomembnih stvareh 1 2 3 4 5 
11 Želim si odobravanja drugih  1 2 3 4 5 
12 Ponavadi čakam, da me drugi pokličejo, da kam gremo, kot pa da bi vsiljeval svojo voljo  1 2 3 4 5 
13 Imam nadzor nad svojo usodo 1 2 3 4 5 
14 Pogosto se znajdem v situacijah, v katerih ne morem vplivati na končni izid 1 2 3 4 5 
15 Večina poslovnih izidov je v končni fazi sad dobrega ali slabega naključja 1 2 3 4 5 
16 Če se za nekaj odločim, sem prepričan, da me ne more nič ustaviti 1 2 3 4 5 
17 Kar načrtujem, skoraj zagotovo naredim, da deluje  1 2 3 4 5 
18 Če si nekaj želim, vprašam, ali lahko to dobim, in ne čakam, da mi je ponujeno  1 2 3 4 5 
19 Sem naklonjen tveganju 1 2 3 4 5 
20 Uživam v tveganih poslih, saj mi dajejo več energije kot posli s predvidljivim izidom 1 2 3 4 5 
21 V življenju sem že velikokrat sprejel odločitve, ki so bile tvegane  1 2 3 4 5 
22 Moram vedeti, da je že nekdo naredil nekaj, preden sem to pripravljen narediti jaz  1 2 3 4 5 
23 Možno je, da investiram denar, ne da bi vedel za rezultate   1 2 3 4 5 
24 Če se nečesa bojim, se trudim, da strah premagam   1 2 3 4 5 
25 Delo v negotovih situacijah mi predstavlja izziv   1 2 3 4 5 
26 Pomembne odločitve mi predstavljajo težave 1 2 3 4 5 
27 Ponavadi zmorem ščititi svoje osebne interese 1 2 3 4 5 
28 Kadar gre mojemu podjetju bolj slabo, hitro izgubim pogum  1 2 3 4 5 
29 Učinkovito se spoprijemam z večino problemov, ki nastanejo v mojem podjetju 1 2 3 4 5 
30 Če pri učenju nečesa novega za podjetje nisem uspešen takoj na začetku, raje odneham  1 2 3 4 5 
31 Če je določena naloga preveč zapletena, je ne bom niti poskusil izvesti 1 2 3 4 5 
32 Uspešno izvajam načrte za svoje podjetje 1 2 3 4 5 
33 Pri svojih odločitvah vztrajam, tudi če mi ostali močno nasprotujejo 1 2 3 4 5 
34 Karkoli poskušam narediti, sem prepričan, da mi bo uspelo 1 2 3 4 5 
35 Za obstoj in razvoj novega posla imam potrebno znanje in izkušnje  1 2 3 4 5 
36 Za nadaljnje učinkovito delo si bom moral pridobiti dodatna znanja 1 2 3 4 5 
37 Moja dosedanja formalna izobrazba ustreza dejavnosti novega podjetja 1 2 3 4 5 
38 V preteklosti sem si nabral veliko koristnih delovnih izkušenj 1 2 3 4 5 
39 Moje predhodne delovne izkušnje mi izredno pomagajo pri sedanjem delu 1 2 3 4 5 
40 Preden začnem novo nalogo ali projekt, si pridobim veliko informacij 1 2 3 4 5 
41 Iščem nasvete ljudi, ki veliko vedo o problemih in nalogah, ki jih rešujem 1 2 3 4 5 
42 Podatke in pomoč pri svojem delu običajno pridobivam iz različnih virov informacij 1 2 3 4 5 
43 Raje imam dela, ki jih dobro poznam in s katerimi sem zadovoljen 1 2 3 4 5 
44 Običajno opazim priložnosti za nove posle 1 2 3 4 5 
45 Rad sprejemam nove izzive in priložnosti 1 2 3 4 5 
46 Rad preizkušam nove stvari, ki jih še nisem delal 1 2 3 4 5 
47 Izkoriščam prednosti novih priložnosti, ki se pojavijo 1 2 3 4 5 
48 Za ustanovitev podjetij je več dobrih priložnosti kot pa je ljudi, ki so jih sposobni  izkoristiti 1 2 3 4 5 
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7. Z lestvico od 1 do 5 prosim izrazite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami glede stanja 
podjetniškega okolja v Sloveniji. Ocena 1 pomeni, da se s trditvijo nikakor ne strinjate, 2 - se ne strinjate, 3 - 
niti da niti ne, 4 - se strinjate in ocena 5, da se s trditvijo popolnoma strinjate.   OBKROŽITE USTREZNO ŠTEVILKO 

 

  
 

NIKAKOR 
SE NE 

STRINJAM 
   

POPOLNOMA 
SE  

STRINJAM 
1 Izobraževanje spodbuja ustvarjalnost, neodvisnost in osebno iniciativo 1 2 3 4 5 
2 Izobraževanje zagotavlja primerno opozarjanje na podjetništvo 1 2 3 4 5 
3 Izobraževalni sistem zagotavlja dobro usposabljanje za ustanovitev in rast podjetij 1 2 3 4 5 
4 Izobraževanje je lahko dostopno vsakomur  1 2 3 4 5 
5 Državna birokracija in regulativa je za podjetja pretirano težavna 1 2 3 4 5 
6 Višina davkov predstavlja breme za nova podjetja 1 2 3 4 5 
7 Pridobivanje dovoljenj in koncesij je omogočeno v ustreznem času 1 2 3 4 5 
8 Za podjetja je davčna in ostala vladna regulativa dovolj jasna 1 2 3 4 5 
9 Država podpira nova podjetja 1 2 3 4 5 
10 Fizična infrastruktura (ceste, zgradbe, komunikacije ...) zagotavlja dobro podporo 

za nova podjetja 
1 2 3 4 5 

11 Novo podjetje pridobi dostop do priključkov za plin, vodo, elektriko in kanalizacijo v 
kratkem času  

1 2 3 4 5 

12 Stroški fizične infrastrukture (ceste, zgradbe, komunikacije ...) so previsoki 1 2 3 4 5 
13 Poslužujem se pomoči iz okolja, kot na primer izkušenih svetovalcev, odvetnikov, 

računovodij, strokovnjakov za davke 
1 2 3 4 5 

14 Nova podjetja z lahkoto pridobijo dobre bančne storitve (transakcijski računi, 
plačilni promet s tujino, kreditne in druge garancije ipd.) 

1 2 3 4 5 

15 Strokovni nasveti (finančni, pravni ...) so za podjetja lahko dostopni 1 2 3 4 5 
16 Strokovni nasveti (finančni, pravni ...) so predragi 1 2 3 4 5 
17 Menim, da zunanji svetovalci nudijo kvalitetne strokovne nasvete  1 2 3 4 5 
18 Podjetje brez težav pridobi ustrezno delovno silo   1 2 3 4 5 
19 Nacionalna kultura močno podpira individualne uspehe, dosežene z lastnimi napori 1 2 3 4 5 
20 Nacionalna kultura poudarja neodvisnost, avtonomnost in osebno iniciativo 1 2 3 4 5 
21 Nacionalna kultura vzpodbuja kreativnost in inovativnost 1 2 3 4 5 
22 Večini ljudi bi bilo ljubše, da bi imeli vsi podobno raven življenjskega standarda 1 2 3 4 5 
23 Uspešni ustanovitelji podjetja so spoštovani in imajo visok družbeni status 1 2 3 4 5 
24 Ustanovitev novih podjetij se dojema kot primeren način, kako obogateti 1 2 3 4 5 
25 Večina ljudi meni, da je »biti podjetnik« zaželena izbira kariere 1 2 3 4 5 
26 Večina ljudi meni, da so podjetniki strokovni in sposobni posamezniki 1 2 3 4 5 
27 V javnih medijih lahko pogosto zasledimo zgodbe o uspešnih novih podjetjih 1 2 3 4 5 
28 Osebno poznam nekoga, ki je v zadnjih dveh letih ustanovil podjetje 1 2 3 4 5 
29 Nacionalna kultura vzpodbuja podjetniško prevzemanje rizika 1 2 3 4 5 
30 Kdor potrebuje pomoč od državnih programov za podjetja, najde, kar potrebuje 1 2 3 4 5 
31 Nova podjetja lahko pridobijo različno državno podporo na enem mestu 1 2 3 4 5 
32 Država nudi številne ugodnosti za nova podjetja 1 2 3 4 5 
33 Država novim podjetjem nudi različne priložnosti za začetek poslovanja 1 2 3 4 5 
34 Država spodbuja in omogoča samozaposlovanje 1 2 3 4 5 
35 Slovenski trg je odprt in konkurenčen 1 2 3 4 5 
36 V naši panogi vlada zdrava (lojalna) konkurenca 1 2 3 4 5 
37 Za vstop na trg ni zaznati večjih vstopnih ovir 1 2 3 4 5 
38 Kupci so naklonjeni novim podjetjem in proizvodom 1 2 3 4 5 
39 Svoje stranke sem pridobil brez težav  1 2 3 4 5 
40 Za nove podjetnike je na voljo dovolj dolžniških virov financiranja (kreditov, 

leasingov, državnih subvencij ...)   
1 2 3 4 5 

41 Postopek pridobivanja finančnih virov je predolg  1 2 3 4 5 
42 Postopek pridobivanja finančnih virov je prezahteven  1 2 3 4 5 
43 Za nova podjetja je zadolževanje predrago  1 2 3 4 5 
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8. Z lestvico od 1 do 5 prosim izrazite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami. Ocena 1 pomeni, da se 
s trditvijo nikakor ne strinjate, 2 - se ne strinjate, 3 - niti da niti ne, 4 - se strinjate in ocena 5, da se s trditvijo 
popolnoma strinjate. OBKROŽITE USTREZNO ŠTEVILKO 

 

  
 

NIKAKOR SE   
NE 

STRINJAM 
   POPOLNOMA 

SE STRINJAM 

1 Trenutno je moje podjetje premajhno in želim, da v prihodnosti raste 1 2 3 4 5 
2 V prihodnjih petih letih nameravam povečati število zaposlenih za več kot 10 1 2 3 4 5 
3 V prihodnjih petih letih načrtujem vstop na nova poslovna področja s 

ponujanjem novih izdelkov ali novih vrst izdelkov 
1 2 3 4 5 

4 V prihodnjih petih letih nameravam povečati premoženje podjetja (vrednost 
aktive) 

1 2 3 4 5 

5 V prihodnosti bo podjetje najmanj podvojilo svoje prihodke 1 2 3 4 5 
6 Neprestano iščem nove podjetniške priložnosti za širitev 1 2 3 4 5 
7 V prihodnosti načrtujem širitev podjetja na domačem trgu 1 2 3 4 5 
8 V prihodnosti načrtujem širitev podjetja na tujem trgu 1 2 3 4 5 
9 Podjetje je lahko dolgoročno uspešno, samo če raste 1 2 3 4 5 
10 Večji del dobička podjetja nameravam ponovno investirat v poslovanje 1 2 3 4 5 

 
9. Z lestvico od 1 do 5 prosim izrazite, kako ste zadovoljni z naslednjimi dejavniki v vašem podjetju. Ocena 1 

pomeni, da sploh niste zadovoljni, 2 - nezadovoljni, 3 - niti da niti ne, 4 - zadovoljni, ocena 5 pa, da ste zelo 
zadovoljni. OBKROŽITE USTREZNO ŠTEVILKO 

 

  
 

ZELO 
NE- 

ZADOVOLJEN 
   ZELO 

ZADOVOLJEN 

1 Dobiček 1 2 3 4 5 
2 Višina prodaje  1 2 3 4 5 
3 Višina tržnega deleža 1 2 3 4 5 
4 Splošna klima v podjetju 1 2 3 4 5 
5 Proizvodi/ storitve, ki jih nudi vaše podjetje 1 2 3 4 5 
6 Zadovoljstvo z zaposlenimi 1 2 3 4 5 
7 Zadovoljstvo s pogoji dela 1 2 3 4 5 
8 Zadovoljstvo z osebnim dobičkom 1 2 3 4 5 
9 Splošno zadovoljstvo glede na vaša pretekla pričakovanja 1 2 3 4 5 
10 Ustvarjen potencial podjetja za rast v prihodnjem obdobju 1 2 3 4 5 
11 Uresničevanje lastnih ciljev v podjetju 1 2 3 4 5 
12 Lasten profesionalni razvoj 1 2 3 4 5 
13 Osebni in poslovni kontakti s poslovnimi partnerji (fianančnimi 

institucijami, kupci, prodajaci ...) 
1 2 3 4 5 

 
 

Če želite, da vam vprašalnik pošljem po elektronski pošti, me prosim o tem obvestite preko e-naslova: irena.t-
2@t-2.net ali pa po telefonski številki 040/ 730 955. Na razpolago sem vam tudi za ostale morebitne 
nejasnosti.  

 
Če želite biti seznanjeni z rezultati raziskave, lahko spodaj napišete vaš naslov:  

 
 

 
 

Zahvaljujem se vam za vaš dragoceni čas, ki ste si ga vzeli za izpolnitev vprašalnika. Prepričana sem, 
da bom s pomočjo vaših odgovorov uspela pridobiti pomembne informacije v zvezi s spodbujanjem 
podjetniške iniciative in želje po rasti podjetja. 
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Faktorska analiza ustanovitvnih razlogov 

Tabela 2.1   KMO in Batlettov test (prvi poskus) 

KMO and Bartlett's Test 
 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,740 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 442,100 
df 91 
Sig. ,000 

Tabela 2.2   Komunalitete (prvi poskus) 

Communalities 

 Initial Extraction 
 R_Ekonomska nuja ,314 ,373 
 R_Večji zaslužek ,343 ,489 
 R_Ugled v družbi ,411 ,475 
 R_Želja po uspehu ,671 ,779 
 R_Osebna rast ,595 ,694 
 R_Neodvisnost ,384 ,397 
 R_Zagotovljeno del.mesto ,486 ,752 
 R_Tradicija ,165 ,235 
 R_Uresničitev ciljev ,553 ,672 
 R_Naključje ,282 ,480 
 R_Nadaljevanje ,151 ,119 
 R_Poslovna ideja ,343 ,657 
 R_Nezadovoljstvo ,201 ,293 
 R_Vpliv sor., prij., znancev ,271 ,469 

  Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

Tabela 2.3   Celotna pojasnjena varianca (drugi poskus) 

Total Variance Explained 
 

Factor 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of 

  Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 

i
m
e
n
s
i
o

 

1 3,229 46,127 46,127 2,754 39,342 39,342 2,647 
2 1,262 18,034 64,161 ,793 11,325 50,667 1,536 
3    ,803 11,471 75,632     
4    ,543 7,760 83,391     
5    ,523 7,476 90,867     
6    ,387 5,523 96,390     
7    ,253 3,610 100,000     

 Extraction Method: Maximum Likelihood. 
 a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. 
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Slika 2.1   Grafikon lastnih vrednosti − Scree Plot (drugi poskus) 

 

Tabela 2.4   Korelacije med faktorji (končni model) 

Factor Correlation Matrix 

Factor 1 2 
1 1,000 ,389 
2 ,389 1,000 

  Extraction Method: Maximum Likelihood.   
  Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 
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Faktorska analiza osebnostnih lastnosti 

Tabela 3.1  Oznake trditev za osebnostne lastnosti 

 TRDITVE VEZANE NA POTREBO PO DOSEŽKIH OZNAKA za analizo 
6.1 Imam željo po dosežkih P_DOS_želja_dosežki 
6.2 Zelo se trudim, da so moji rezultati med najboljšimi P_DOS_trud_za_rez 
6.3 Običajno so moji cilji skromni in preprosto uresničljivi P_DOS_skromni_cilji 
6.4 Več časa namenim za razmišljanje o prihodnjih ciljih kot o preteklih dosežkih P_DOS_razm_prih 
6.5 Silovita ambicioznost mi daje moč za vse večje napore P_DOS_ambic 

6.6 Izredno sem motiviran, da bi dosegel rast in razvoj svojega podjetja, zato sem pripravljen vložiti 
pretežen del svojega časa, energije in kapitala P_DOS_motiv 

 TRDITVE VEZANE NA ŽELJO PO NEODVISNOSTI OZNAKA za analizo 
6.7 Imam željo po osebni neodvisnosti P_NEOD_potreba 
6.8 Ustrezajo mi delovna mesta, na katerih nisem nikomur odgovoren P_NEOD_sam_šef 
6.9 Zdi se mi, da bolje razmišljam, kadar me vodijo drugi P_NEOD_vodijo_drugi 
6.10 Pogosto moram za mnenje vprašati druge, preden se odločim o pomembnih stvareh P_NEOD_mnenje 
6.11 Želim si odobravanja drugih  P_NEOD_odobravanje 
6.12 Ponavadi čakam, da me drugi pokličejo, da kam gremo, kot pa da bi vsiljeval svojo voljo  P_NEOD_vsilj_volje 
 TRDITVE VEZANE NA MESTO NADZORA OZNAKA za analizo 
6.13 Imam nadzor nad svojo usodo N_NAD_nadzor_usode 
6.14 Pogosto se znajdem v situacijah, v katerih ne morem vplivati na končni izid N_NAD_brez_vpliva 
6.15 Večina poslovnih izidov je v končni fazi sad dobrega ali slabega naključja N_NAD_PI_naključje 
6.16 Če se za nekaj odločim, sem prepričan, da me ne more nič ustaviti N_NAD_odločen 
6.17 Kar načrtujem, skoraj zagotovo naredim, da deluje  N_NAD_vse_deluje 
6.18 Če si nekaj želim, vprašam, ali lahko to dobim, in ne čakam, da mi je ponujeno  N_NAD_brez_čakanja 
 TRDITVE VEZANE NA NAGNJENOST K TVEGANJU OZNAKA za analizo 
6.19 Sem naklonjen tveganju TVEG_naklonjen 
6.20 Uživam v tveganih poslih, saj mi dajejo več energije kot posli s predvidljivim izidom TVEG_uživa 
6.21 V življenju sem že velikokrat sprejel odločitve, ki so bile tvegane  TVEG_veliko_x 
6.22 Moram vedeti, da je že nekdo naredil nekaj, preden sem to pripravljen narediti jaz  TVEG_drugi_prej 
6.23 Možno je, da investiram denar, ne da bi vedel za rezultate   TVEG_inv_denar 
6.24 Če se nečesa bojim, se trudim, da strah premagam   TVEG_premag_strah 
6.25 Delo v negotovih situacijah mi predstavlja izziv   TVEG_delo_izziv 
 TRDITVE VEZANE NA SAMOUČINKOVITOST IN SAMOZAUPANJE OZNAKA za analizo 
6.26 Pomembne odločitve mi predstavljajo težave SAM_težko_odloča 
6.27 Ponavadi zmorem ščititi svoje osebne interese SAM_os_inter 
6.28 Kadar gre mojemu podjetju bolj slabo, hitro izgubim pogum  SAM_izg_pogum 
6.29 Učinkovito se spoprijemam z večino problemov, ki nastanejo v mojem podjetju SAM_reš_tež 
6.30 Če pri učenju nečesa novega za podjetje nisem uspešen takoj na začetku, raje odneham  SAM_neusp_odvrne 
6.31 Če je določena naloga preveč zapletena, je ne bom niti poskusil izvesti  SAM_lotevanje 
6.32 Uspešno izvajam načrte za svoje podjetje SAM_uspeš_izvaj 
6.33 Pri svojih odločitvah vztrajam, tudi če mi ostali močno nasprotujejo SAM_vztra_nasp 
6.34 Karkoli poskušam narediti, sem prepričan, da mi bo uspelo SAM_uspeva_vse 
 TRDITVE VEZANE NA USPOSOBLJENOST OZNAKA za analizo 
6.35 Za obstoj in razvoj novega posla imam potrebno znanje in izkušnje  ZNAN_imam_znanje 
6.36 Za nadaljnje učinkovito delo si bom moral pridobiti dodatna znanja ZNAN_potreb_dodat 
6.37 Moja dosedanja formalna izobrazba ustreza dejavnosti novega podjetja ZNAN_ustreza 
6.38 V preteklosti sem si nabral veliko koristnih delovnih izkušenj ZNAN_izkuš 
6.39 Moje predhodne delovne izkušnje mi izredno pomagajo pri sedanjem delu ZNAN_pomag_izkuš 
6.40 Preden začnem novo nalogo ali projekt, si pridobim veliko informacij ZNAN_predh_inf 
6.41 Iščem nasvete ljudi, ki veliko vedo o problemih in nalogah, ki jih rešujem ZNAN_isk_nasv 
6.42 Podatke in pomoč pri svojem delu običajno pridobivam iz različnih virov informacij ZNAN_več_virov 
 TRDITVE VEZANE NA ZAZNAVANJE IN IZKORIŠČANJE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI OZNAKA za analizo 
6.43 Raje imam dela, ki jih dobro poznam in s katerimi sem zadovoljen PP_osvoj_dela 
6.44 Običajno opazim priložnosti za nove posle PP_opazim 
6.45 Rad sprejemam nove izzive in priložnosti PP_sprejemam 
6.46 Rad preizkušam nove stvari, ki jih še nisem delal PP_preizk_novosti 
6.47 Izkoriščam prednosti novih priložnosti, ki se pojavijo PP_izk_predn 
6.48 Za ustanovitev podjetij je več dobrih priložnosti kot pa je ljudi, ki so jih sposobni  izkoristiti PP_obilica 
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Tabela 3.2  KMO in Bartlettov test (prvi poskus) 

KMO and Bartlett's Test 
 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,637 

 Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 3032,175 

df 1128 
Sig. ,000 

Tabela 3.3  Komunalitete (prvi poskus) 

Communalities 
 Initial Extractio

 P_DOS_želja_dosežki ,837 ,792 
P_DOS_trud_za_rez ,744 ,655 
P_DOS_skromni_cilji ,683 ,622 
P_DOS_razm_prih ,604 ,363 
P_DOS_ambic ,848 ,753 
P_DOS_motiv ,809 ,640 
P_NEOD_potreba ,712 ,626 
P_NEOD_sam_šef ,680 ,547 
P_NEOD_vodijo_drugi ,807 ,743 
P_NEOD_mnenje ,720 ,672 
P_NEOD_odobravanje ,664 ,466 
P_NEOD_vsilj_volje ,824 ,600 
N_NAD_nadzor_usode ,855 ,669 
N_NAD_brez_vpliva ,686 ,590 
N_NAD_PI_naključje ,689 ,564 
N_NAD_odločen ,757 ,666 
N_NAD_vse_deluje ,775 ,783 
N_NAD_brez_čakanja ,658 ,452 
TVEG_naklonjen ,834 ,734 
TVEG_uživa ,886 ,775 
TVEG_veliko_x ,802 ,788 
TVEG_drugi_prej ,674 ,608 
TVEG_inv_denar ,716 ,640 
TVEG_premag_strah ,750 ,593 
TVEG_delo_izziv ,645 ,552 
SAM_težko_odloča ,853 ,721 
SAM_os_inter ,673 ,536 
SAM_izg_pogum ,797 ,702 
SAM_reš_tež ,763 ,718 
SAM_neusp_odvrne ,776 ,611 
SAM_lotevanje ,646 ,621 
SAM_uspeš_izvaj ,745 ,529 
SAM_vztra_nasp ,762 ,552 
SAM_uspeva_vse ,868 ,889 
ZNAN_imam_znanje ,801 ,640 
ZNAN_potreb_dodat ,723 ,585 
ZNAN_ustreza ,633 ,574 
ZNAN_izkuš ,807 ,710 
ZNAN_pomag_izkuš ,734 ,678 
ZNAN_predh_inf ,845 ,815 
ZNAN_isk_nasv ,666 ,639 
ZNAN_več_virov ,642 ,561 
PP_osvoj_dela ,760 ,590 
PP_opazim ,780 ,752 
PP_sprejemam ,856 ,732 
PP_preizk_novosti ,861 ,718 
PP_izk_predn ,845 ,762 
PP_obilica ,743 ,694 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 



Priloga 3 
 

 

Tabela 3.4  KMO in Bartlettov test (drugi poskus) 

KMO and Bartlett's Test 
 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,729 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 2346,751 

df 741 
Sig. ,000 

 

Tabela 3.5  Komunalitete (drugi poskus) 

Communalities 

 Initial Extraction 
P_DOS_želja_dosežki ,798 ,778 
P_DOS_trud_za_rez ,695 ,510 

 P_DOS_ambic ,786 ,663 
 P_DOS_motiv ,708 ,655 
 P_NEOD_potreba ,583 ,496 
 P_NEOD_vodijo_drugi ,694 ,721 
 P_NEOD_mnenje ,648 ,636 
P_NEOD_odobravanje ,588 ,476 

 P_NEOD_vsilj_volje ,746 ,755 
 N_NAD_nadzor_usode ,644 ,523 
 N_NAD_odločen ,686 ,664 
 N_NAD_vse_deluje ,759 ,723 
N_NAD_brez_čakanja ,625 ,466 

 TVEG_naklonjen ,773 ,738 
 TVEG_uživa ,837 ,772 
 TVEG_veliko_x ,776 ,762 
 TVEG_drugi_prej ,583 ,464 
 TVEG_inv_denar ,574 ,589 
 TVEG_premag_strah ,671 ,632 
 TVEG_delo_izziv ,551 ,543 
 SAM_težko_odloča ,697 ,583 
 SAM_os_inter ,591 ,525 
 SAM_izg_pogum ,658 ,677 
 SAM_reš_tež ,709 ,736 
 SAM_neusp_odvrne ,630 ,520 
 SAM_lotevanje ,535 ,710 
 SAM_uspeš_izvaj ,624 ,502 
 SAM_vztra_nasp ,696 ,581 
 SAM_uspeva_vse ,819 ,787 
 ZNAN_imam_znanje ,734 ,712 
 ZNAN_izkuš ,616 ,570 
 ZNAN_predh_inf ,717 ,683 
 ZNAN_isk_nasv ,541 ,552 
 ZNAN_več_virov ,523 ,427 
 PP_opazim ,586 ,445 
 PP_sprejemam ,825 ,750 
 PP_preizk_novosti ,769 ,753 
 PP_izk_predn ,804 ,749 
 PP_obilica ,653 ,517 

 Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Tabela 3.6  Celotna pojasnjena varianca (drugi poskus) 

Total Variance Explained 

 
Factor 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

 

1 10,090 25,871 25,871 9,741 24,977 24,977 
2 3,294 8,445 34,316 2,955 7,577 32,554 

3 2,294 5,883 40,199 1,951 5,003 37,557 
4 2,176 5,579 45,779 1,806 4,631 42,187 
5 1,943 4,982 50,760 1,546 3,964 46,151 
6 1,770 4,538 55,298 1,367 3,505 49,656 
7 1,524 3,907 59,205 1,110 2,847 52,503 
8 1,311 3,362 62,567 ,956 2,451 54,954 
9 1,192 3,057 65,623 ,831 2,132 57,086 

10 1,128 2,891 68,515 ,765 1,961 59,047 
11 1,079 2,767 71,281 ,692 1,775 60,822 
12 1,023 2,624 73,905 ,623 1,597 62,419 
13 ,932 2,391 76,295    

14 ,772 1,981 78,276    
15 ,753 1,930 80,206    

16 ,741 1,901 82,106    

17 ,698 1,791 83,897    
18 ,635 1,629 85,526    

19 ,593 1,522 87,048    
20 ,512 1,312 88,360    

21 ,479 1,228 89,588    

22 ,450 1,155 90,743    
23 ,429 1,099 91,842    

24 ,371 ,951 92,794    
25 ,323 ,828 93,622    

26 ,310 ,796 94,418    
27 ,286 ,733 95,151    

28 ,262 ,672 95,823    

29 ,252 ,646 96,469    
30 ,216 ,555 97,024    

31 ,205 ,525 97,549    
32 ,181 ,465 98,014    

33 ,164 ,421 98,434    

34 ,138 ,354 98,789    
35 ,128 ,329 99,118    

36 ,118 ,303 99,421    
37 ,096 ,245 99,666    

38 ,070 ,180 99,846    
39 ,060 ,154 100,000    

 Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Slika 3.1  Grafikon lastnih vrednosti − Scree Plot 

 
 

Tabela 3.7  Celotna pojasnjena varianca (končni model) 

Total Variance Explained 

Factor 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of 

S d L di a 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 

d
i
m
e
n
s
i
o
n
0 

1 7,137 31,030 31,030 6,719 29,212 29,212 4,532 

2 2,651 11,528 42,557 2,242 9,746 38,958 3,434 
3 1,927 8,376 50,934 1,475 6,412 45,370 4,373 
4 1,694 7,364 58,298 1,229 5,344 50,714 3,216 
5 1,494 6,498 64,796 ,990 4,305 55,019 1,860 
6 1,082 4,705 69,501     
7 ,836 3,635 73,136     

8 ,799 3,473 76,609     

9 ,707 3,076 79,685     
10 ,670 2,912 82,596     

11 ,584 2,540 85,136     
12 ,512 2,228 87,364     

13 ,443 1,925 89,289     

14 ,411 1,785 91,074     
15 ,344 1,496 92,570     

16 ,314 1,366 93,935     
17 ,278 1,210 95,145     

18 ,235 1,023 96,168     
19 ,233 1,014 97,182     

20 ,208 ,903 98,085     

21 ,184 ,802 98,886     
22 ,148 ,644 99,531     

23 ,108 ,469 100,000     
  Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
  a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. 
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Slika 3.2  Grafikon lastnih vrednosti − Scree Plot 

 
 

 Tabela 3.8  Korelacije med faktorji (končni model) 

 
Factor Correlation Matrix 

Factor 1 2 3 4 5 
d
i
m
e
n
s
i

 

1 1,000 ,185 -,377 ,320 ,173 

2 ,185 1,000 -,243 ,229 ,007 
3 -,377 -,243 1,000 -,288 -,104 
4 ,320 ,229 -,288 1,000 ,202 
5 ,173 ,007 -,104 ,202 1,000 

 Extraction Method: Principal Axis Factoring.   
 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.  
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Faktorska analiza okoljskih dejavnikov  

Tabela 4.1  Oznake trditev za okoljske dejavnike 

 TRDITVE VEZANE NA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE OZNAKA za analizo 
7.1 Izobraževanje spodbuja ustvarjalnost, neodvisnost in osebno iniciativo IZOB_ustvar_neod_iniciativa 
7.2 Izobraževanje zagotavlja primerno opozarjanje na podjetništvo IZOB_podjetnistvo 
7.3 Izobraževalni sistem zagotavlja dobro usposabljanje za ustanovitev in rast podjetij IZOB_usposabljanje 
7.4 Izobraževanje je lahko dostopno vsakomur  IZOB_dostopno 
 TRDITVE VEZANE NA VLADO (POLITIKO IN PROGRAME) OZNAKA za analizo 
7.5 Državna birokracija in regulativa je za podjetja pretirano težavna POL_tezavna_regulativa 
7.6 Višina davkov predstavlja breme za nova podjetja POL_davki_breme 
7.7 Pridobivanje dovoljenj in koncesij je omogočeno v ustreznem času POL_hitro_dovoljenja 
7.8 Za podjetja je davčna in ostala vladna regulativa dovolj jasna POL_jasna_regulativa 
7.9 Država podpira nova podjetja POL_podpora_nova_podj 
7.10 Kdor potrebuje pomoč od državnih programov za podjetja, najde, kar potrebuje VLADA_pomoc 
7.11 Nova podjetja lahko pridobijo različno državno podporo na enem mestu VLADA_podpora_eno_mesto 
7.12 Država nudi številne ugodnosti za nova podjetja VLADA_ugodnosti 
7.13 Država novim podjetjem nudi različne priložnosti za začetek poslovanja VLADA_priloznosti 
7.14 Država spodbuja in omogoča samozaposlovanje VLADA_spodbuja_samozap 
 TRDITVE VEZANE NA DOSTOP DO FIZIČNE INFRASTRUKTURE OZNAKA za analizo 

7.15 Fizična infrastruktura (ceste, zgradbe, komunikacije ...) zagotavlja dobro podporo za nova 
podjetja INFRAST_dobra 

7.16 Novo podjetje pridobi dostop do priključkov za plin, vodo, elektriko in kanalizacijo v 
kratkem času  INFRAST_dostopna 

7.17 Stroški fizične infrastrukture (ceste, zgradbe, komunikacije ...) so previsoki INFRAST_stroski 
 TRDITVE VEZANE NA POSLOVNO IN STROKOVNO INFRASTRUKTURO OZNAKA za analizo 

7.18 Poslužujem se pomoči iz okolja, kot na primer izkušenih svetovalcev, odvetnikov, 
računovodij, strokovnjakov za davke P_STR_INFR_pomoc_okolje 

7.19 Nova podjetja z lahkoto pridobijo dobre bančne storitve (transakcijski računi, plačilni 
promet s tujino, kreditne in druge garancije ipd.) P_STR_INFR_bancne_storitve 

7.20 Strokovni nasveti (finančni, pravni ...) so za podjetja lahko dostopni P_STR_INFR_dostopni 
7.21 Strokovni nasveti (finančni, pravni ...) so predragi P_STR_INFR_predragi 
7.22 Menim, da zunanji svetovalci nudijo kvalitetne strokovne nasvete  P_STR_INFR_kval_nasveti 
7.23 Podjetje brez težav pridobi ustrezno delovno silo   P_STR_INFR_del_sila 
 TRDITVE VEZANE NA KULTURNE IN DRUŽBENE NORME OZNAKA za analizo 
7.24 Nacionalna kultura močno podpira individualne uspehe, dosežene z lastnimi napori KULT_DR_podpora_ind_uspeh 
7.25 Nacionalna kultura poudarja neodvisnost, avtonomnost in osebno iniciativo KULT_DR_neodv_avt_oseb_in 
7.26 Nacionalna kultura vzpodbuja kreativnost in inovativnost KULT_DR_kreat_inov 
7.27 Večini ljudi bi bilo ljubše, da bi imeli vsi podobno raven življenjskega standarda KULT_DR_enak_standard 
7.28 Uspešni ustanovitelji podjetja so spoštovani in imajo visok družbeni status KULT_DR_ustanovitelji_status 
7.29 Ustanovitev novih podjetij se dojema kot primeren način, kako obogateti KULT_DR_ustanovitev_obogateti 
7.30 Večina ljudi meni, da je »biti podjetnik« zaželena izbira kariere KULT_DR_podjetnik_kariera 
7.31 Večina ljudi meni, da so podjetniki strokovni in sposobni posamezniki KULT_DR_podjetniki_sposobni 
7.32 V javnih medijih lahko pogosto zasledimo zgodbe o uspešnih novih podjetjih KULT_DR_mediji_zgodbe_uspeh 
7.33 Osebno poznam nekoga, ki je v zadnjih dveh letih ustanovil podjetje KULT_DR_osebno_poznam 
7.34 Nacionalna kultura vzpodbuja podjetniško prevzemanje rizika KULT_DR_spodbuja_prevzem_rizik 
 TRDITVE VEZANE NA ODPRTOST IN KONKURENČNOST NA NOTRANJEM TRGU OZNAKA za analizo 
7.35 Slovenski trg je odprt in konkurenčen TRG_odprt_konk 
7.36 V naši panogi vlada zdrava (lojalna) konkurenca TRG_lojalna_konk 
7.37 Za vstop na trg ni zaznati večjih vstopnih ovir TRG_ni_vstopnih_ovir 
7.38 Kupci so naklonjeni novim podjetjem in proizvodom TRG_kupci_naklonjeni 
7.39 Svoje stranke sem pridobil brez težav  TRG_stranke_brez_tezav 
 TRDITVE VEZANE NA FINANČNO PODPORO OZNAKA za analizo 

7.40 Za nove podjetnike je na voljo dovolj dolžniških virov financiranja (kreditov, leasingov, 
državnih subvencij ...)   FIN_dovolj_dol_virov 

7.41 Postopek pridobivanja finančnih virov je predolg  FIN_postopek_predolg 
7.42 Postopek pridobivanja finančnih virov je prezahteven  FIN_postopek_prezahteven 
7.43 Za nova podjetja je zadolževanje predrago  FIN_zadol_predrago 

 



Priloga 4 

 

 

Tabela 4.2  KMO in Bartlettov test (prvi poskus) 

KMO and Bartlett's Test 
 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,596 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 2295,226 

df 903 
Sig. ,000 

Tabela 4.3  Komunalitete (prvi poskus) 

Communalities 

 Initial Extraction 
 IZOB_ustvar_neod_iniciativa ,701 ,764 
 IZOB_podjetnistvo ,811 ,768 
 IZOB_usposabljanje ,717 ,604 
 IZOB_dostopno ,646 ,633 
 POL_tezavna_regulativa ,417 ,419 
 POL_davki_breme ,497 ,621 
 POL_hitro_dovoljenja ,445 ,298 
 POL_jasna_regulativa ,642 ,631 
 POL_podpora_nova_podj ,604 ,596 
 INFRAST_dobra ,682 ,755 
 INFRAST_dostopna ,752 ,665 
 INFRAST_stroski ,503 ,300 
 P_STR_INFR_pomoc_okolje ,585 ,640 
 P_STR_INFR_bancne_storitve ,705 ,647 
 P_STR_INFR_dostopni ,724 ,740 
 P_STR_INFR_predragi ,644 ,511 
 P_STR_INFR_kval_nasveti ,655 ,513 
 P_STR_INFR_del_sila ,471 ,315 
 KULT_DR_podpora_ind_uspeh ,726 ,680 
 KULT_DR_neodv_avt_oseb_in ,786 ,689 
 KULT_DR_kreat_inov ,849 ,828 
 KULT_DR_enak_standard ,490 ,447 
 KULT_DR_ustanovitelji_status ,547 ,558 
 KULT_DR_ustanovitev_obogateti ,669 ,620 
 KULT_DR_podjetnik_kariera ,601 ,563 
 KULT_DR_podjetniki_sposobni ,704 ,600 
 KULT_DR_mediji_zgodbe_uspeh ,778 ,810 
 KULT_DR_osebno_poznam ,556 ,426 
 KULT_DR_spodbuja_prevzem_rizik ,657 ,525 
 VLADA_pomoc ,765 ,564 
 VLADA_podpora_eno_mesto ,764 ,639 
 VLADA_ugodnosti ,859 ,815 
 VLADA_priloznosti ,877 ,785 
 VLADA_spodbuja_samozap ,800 ,610 
 TRG_odprt_konk ,683 ,508 
 TRG_lojalna_konk ,704 ,691 
 TRG_ni_vstopnih_ovir ,627 ,410 
 TRG_kupci_naklonjeni ,653 ,698 
 TRG_stranke_brez_tezav ,553 ,353 
 FIN_dovolj_dol_virov ,676 ,558 
 FIN_postopek_predolg ,790 ,717 
 FIN_postopek_prezahteven ,817 ,854 
 FIN_zadol_predrago ,736 ,625 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

Tabela 4.4  KMO in Bartlettov test (drugi poskus) 

KMO and Bartlett's Test 
 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,735 

 Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 1328,680 

df 300 
Sig. ,000 
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Tabela 4.5  Komunalitete (drugi poskus) 

Communalities 

 Initial Extraction 
IZOB_ustvar_neod_iniciativa ,578 ,572 
IZOB_podjetnistvo ,591 ,718 
IZOB_usposabljanje ,552 ,571 
IZOB_dostopno ,451 ,484 
POL_jasna_regulativa ,453 ,367 
POL_podpora_nova_podj ,491 ,528 
KULT_DR_podpora_ind_uspeh ,565 ,559 
KULT_DR_neodv_avt_oseb_in ,728 ,674 
KULT_DR_kreat_inov ,760 ,832 
KULT_DR_mediji_zgodbe_uspeh ,592 ,735 
KULT_DR_spodbuja_prevzem_rizik ,502 ,449 
VLADA_pomoc ,611 ,510 
VLADA_podpora_eno_mesto ,648 ,703 
VLADA_ugodnosti ,795 ,842 
VLADA_priloznosti ,792 ,760 
VLADA_spodbuja_samozap ,538 ,481 
TRG_lojalna_konk ,476 ,642 
TRG_ni_vstopnih_ovir ,402 ,467 
TRG_kupci_naklonjeni ,507 ,436 
TRG_stranke_brez_tezav ,400 ,409 
FIN_dovolj_dol_virov ,512 ,408 
FIN_postopek_predolg ,710 ,792 
FIN_postopek_prezahteven ,726 ,775 
FIN_zadol_predrago ,559 ,452 
P_STR_INFR_dostopni ,579 ,549 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

Tabela 4.6  Celotna pojasnjena varianca (drugi poskus) 

Total Variance Explained 

Factor 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums 

Of S d 
 Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 

d
i
m
e
n
s
i
o
n
0 

1 6,727 26,910 26,910 6,336 25,344 25,344 4,028 

2 2,498 9,992 36,902 2,182 8,727 34,070 4,300 
3 1,994 7,976 44,878 1,645 6,582 40,652 2,385 
4 1,809 7,237 52,115 1,441 5,764 46,416 2,838 
5 1,562 6,250 58,365 1,094 4,376 50,792 2,747 
6 1,236 4,944 63,309 ,782 3,128 53,920 1,644 
7 1,068 4,272 67,581 ,670 2,681 56,601 1,828 
8 1,028 4,111 71,691 ,562 2,249 58,850 1,300 
9 ,912 3,647 75,338     

10 ,815 3,259 78,597     

11 ,680 2,721 81,318     

12 ,663 2,651 83,969     
13 ,603 2,414 86,382     

14 ,488 1,951 88,333     
15 ,462 1,849 90,183     

16 ,410 1,641 91,824     

17 ,344 1,377 93,202     
18 ,328 1,311 94,512     

19 ,299 1,197 95,710     
20 ,258 1,032 96,742     

21 ,241 ,962 97,705     
22 ,183 ,733 98,438     

23 ,157 ,626 99,064     

24 ,141 ,566 99,630     
25 ,093 ,370 100,000     

  Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
  a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. 
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Slika 4.1  Grafikon lastnih vrednosti − Scree Plot (drugi poskus) 

 
 

Slika 4.2  Grafikon lastnih vrednosti − Scree Plot (končni model)  

 

Tabela 4.7  Korelacije med faktorji (končni model) 

Factor Correlation Matrix 

Factor 1 2 3 4 5 
d
i
m
e
n
s
i

 

1 1,000 -,326 ,224 ,346 ,322 

2 -,326 1,000 -,121 -,254 -,239 
3 ,224 -,121 1,000 ,144 ,238 
4 ,346 -,254 ,144 1,000 ,264 
5 ,322 -,239 ,238 ,264 1,000 

 Extraction Method: Principal Axis Factoring.   
 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.  
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Faktorska analiza želje po rasti 

Tabela 5.1  Oznake trditev za željo po rasti 

 TRDITVE VEZANE NA PODJETNIKOVO ŽELJO PO RASTI OZNAKA za analizo 
8.1 Trenutno je moje podjetje premajhno in želim, da v prihodnosti raste Rast_prihodnost 
8.2 V prihodnjih 5-ih letih nameravam povečati število zaposlenih za več kot 10 Povecati_zap 

8.3 V prihodnjih 5-ih letih načrtujem vstop na nova poslovna področja s ponujanjem 
novih izdelkov ali novih vrst izdelkov Nova_posl_podr 

8.4 V prihodnjih 5-ih letih nameravam povečati premoženje podjetja (vrednost aktive) Povecati_prem 
8.5 V prihodnosti bo podjetje najmanj podvojilo svoje prihodke Podvojiti_prih 
8.6 Neprestano iščem nove podjetniške priložnosti za širitev Iskanje_pril 
8.7 V prihodnosti načrtujem širitev podjetja na domačem trgu Siritev_domaci_trg 
8.8 V prihodnosti načrtujem širitev podjetja na tujem trgu Siritev_tuji_trg 
8.9 Podjetje je lahko dolgoročno uspešno, samo če raste Uspesnost_pogoj_z_rastjo 
8.10 Večji del dobička podjetja nameravam ponovno investirat v poslovanje Reinvestiranje_dobickov 

Tabela 5.2  KMO in Bartlettov test (prvi poskus) 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,849 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 451,002 

df 45 
Sig. ,000 

Tabela 5.3  Komunalitete (prvi poskus) 

Communalities 

 Initial 
 Rast_prihodnost ,402 
 Povecati_zap ,243 
 Nova_posl_podr ,598 
 Povecati_prem ,613 
 Podvojiti_prih ,616 
 Iskanje_pril ,618 
 Siritev_domaci_trg ,459 
 Siritev_tuji_trg ,317 
 Uspesnost_pogojena_z_rastjo ,266 
 Reinvestiranje_dobickov ,337 

 Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Slika 5.1: Grafikon lastnih vrednosti − Scree Plot 

 

Tabela 5.4  Matrika faktorskih uteži (končni model) 

Factor Matrixa 

 
Factor 

1 
Nova_posl_podr ,793 

 Povecati_prem ,791 
 Iskanje_pril ,785 
 Podvojiti_prih ,776 
 Siritev_domaci_trg ,635 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
a. 1 factors extracted. 5 iterations required. 
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Faktorska analiza zaznane uspešnosti  

Tabela 6.1  Oznake trditev za željo po rasti 

 TRDITVE VEZANE NA PODJETNIKOVO ŽELJO PO RASTI OZNAKA za analizo 

9.1 Dobiček ZAD_dobicek 

9.2 Višina prodaje  ZAD_prodaja 

9.3 Višina tržnega deleža ZAD_trzni_delez 

9.4 Splošna klima v podjetju ZAD_splosna_klima 

9.5 Proizvodi/ storitve, ki jih nudi vaše podjetje ZAD_proizvodi_storitve 

9.6 Zadovoljstvo z zaposlenimi ZAD_z_zaposlenimi 

9.7 Zadovoljstvo s pogoji dela ZAD_s_pogoji_dela 

9.8 Zadovoljstvo z osebnim dobičkom ZAD_osebni_dobicek 

9.9 Splošno zadovoljstvo glede na vaša pretekla pričakovanja ZAD_spl_glede_pricakovanj 

9.10 Ustvarjen potencial podjetja za rast v prihodnjem obdobju ZAD_potencial_rast 

9.11 Uresničevanje lastnih ciljev v podjetju ZAD_uresnicitev_ciljev 

9.12 Lasten profesionalni razvoj ZAD_prof_razvoj 

9.13 
Osebni in poslovni kontakti s poslovnimi partnerji (fianančnimi  
institucijami, kupci, prodajaci ...) 

ZAD_kont_posl_partnerji 

Tabela 6.2: KMO in Bartlettov test (prvi poskus) 

KMO and Bartlett's Test 
 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,841 

 Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 756,794 

df 78 
Sig. ,000 

Tabela 6.3: Komunalitete (prvi poskus) 

Communalities 

 Initial Extraction 
 ZAD_dobicek ,744 ,748 
 ZAD_prodaja ,766 ,856 
 ZAD_trzni_delez ,580 ,531 
 ZAD_splosna_klima ,637 ,627 
 ZAD_proizvodi_storitve ,489 ,445 
 ZAD_z_zaposlenimi ,668 ,741 
 ZAD_s_pogoji_dela ,544 ,548 
 ZAD_osebni_dobicek ,718 ,710 
 ZAD_splosno_glede_pricakovanj ,447 ,434 
 ZAD_potencial_rast ,521 ,524 
 ZAD_uresnicitev_ciljev ,646 ,607 
 ZAD_prof_razvoj ,564 ,583 
  ZAD_kont_posl_partnerji ,555 ,494 

  Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Tabela 6.4: Celotna pojasnjena varianca (prvi poskus) 

Total Variance Explained 

Factor 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of 

Squared Loadingsa 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 

i
m
e
n
s
i
o
n
0 

1 6,097 46,899 46,899 5,719 43,995 43,995 3,951 

2 1,767 13,591 60,490 1,406 10,814 54,809 4,202 
3 1,117 8,595 69,085 ,723 5,561 60,370 4,004 
4 ,744 5,724 74,810     
5 ,609 4,686 79,496     

6 ,565 4,344 83,840     

7 ,523 4,026 87,865     
8 ,440 3,387 91,253     

9 ,394 3,033 94,286     
10 ,235 1,807 96,093     

11 ,186 1,432 97,525     
12 ,176 1,351 98,876     

13 ,146 1,124 100,000     
Extraction Method: Principal Axis Factoring.  
a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance 
 

Slika 6.1  Grafikon lastnih vrednosti − Scree Plot (prvi poskus) 

 

Slika 6.2  Grafikon lastnih vrednosti − Scree Plot (končni model) 

 
Tabela 6.5  Korelacija med faktorjema 

Factor Correlation Matrix 

Factor 1 2 
d
i
m

 

1 1,000 -,504 

2 -,504 1,000 
 Extraction Method: Principal Axis Factoring.   
 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.  
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Primerjava ustanovitvenih razlogov med skupinami podjetnikov 

Tabela 7.1: Ustanovitveni razlogi glede na spol − t-preskus 

Group Statistics 
 Spol N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

R_Ekonomska nuja Moški 76 2,86 1,314 ,151 
Ženski 34 3,21 1,225 ,210 

R_Večji zaslužek Moški 76 3,91 1,098 ,126 
Ženski 34 3,94 ,983 ,169 

R_Ugled v družbi Moški 77 2,45 1,187 ,135 
Ženski 34 2,44 1,330 ,228 

R_Želja po uspehu Moški 77 3,74 1,240 ,141 
Ženski 34 3,79 1,225 ,210 

R_Osebna rast Moški 77 3,94 1,056 ,120 
Ženski 34 4,21 1,175 ,202 

R_Neodvisnost Moški 77 4,25 ,975 ,111 
Ženski 34 4,35 1,276 ,219 

R_Zagotovljeno del.mesto Moški 77 3,21 1,499 ,171 
Ženski 34 3,41 1,635 ,280 

R_Tradicija Moški 77 1,84 1,319 ,150 
Ženski 34 2,44 1,618 ,277 

R_Uresničitev ciljev Moški 77 3,42 1,399 ,159 
Ženski 34 3,79 1,298 ,223 

R_Naključje Moški 77 2,82 1,355 ,154 
Ženski 33 3,15 1,460 ,254 

R_Nadaljevanje Moški 77 3,48 1,420 ,162 
Ženski 34 3,76 1,257 ,216 

R_Poslovna ideja Moški 77 3,64 1,180 ,134 
Ženski 34 3,62 1,206 ,207 

R_Nezadovoljstvo Moški 77 3,09 1,488 ,170 
Ženski 34 3,21 1,737 ,298 

R_Vpliv sor., prij., znancev Moški 77 1,99 1,208 ,138 
Ženski 34 1,94 1,229 ,211 

Tabela 7.2: Ustanovitveni razlogi glede na spol  

 
Levene's Test for 

  
 

t-test for Equality of Means 
 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

R_Ekonomska nuja Equal variances assumed 0,322 ,571 -1,32 108 0,19 -0,351 0,266 
Equal variances not assumed   -1,356 67,76 0,18 -0,351 0,259 

R_Večji zaslužek Equal variances assumed 0,183 ,669 -0,152 108 0,88 -0,033 0,22 
Equal variances not assumed   -0,158 70,44 0,875 -0,033 0,21 

R_Ugled v družbi Equal variances assumed 0,422 ,517 0,053 109 0,958 0,013 0,254 
Equal variances not assumed   0,05 57,22 0,96 0,013 0,265 

R_Želja po uspehu Equal variances assumed 0,132 ,717 -0,212 109 0,833 -0,054 0,254 
Equal variances not assumed   -0,213 63,89 0,832 -0,054 0,253 

R_Osebna rast Equal variances assumed 0,485 0,487 -1,203 109 0,231 -0,271 0,225 
Equal variances not assumed   -1,154 57,537 0,253 -0,271 0,235 

R_Neodvisnost Equal variances assumed 1,254 0,265 -0,48 109 0,633 -0,106 0,221 
Equal variances notassumed   -0,433 50,748 0,667 -0,106 0,246 

R_Zagotovljeno  
del.mesto 

Equal variances assumed 1,235 0,269 -0,643 109 0,522 -0,204 0,317 
Equal variances not assumed   -0,621 58,521 0,537 -0,204 0,328 

  R_Tradicija Equal variances assumed 4,969 0,028 -2,048 109 0,043 -0,597 0,292 
Equal variances not assumed   -1,892 53,207 0,064 -0,597 0,316 

R_Uresničitev ciljev Equal variances assumed 2,076 0,153 -1,343 109 0,182 -0,379 0,282 
Equal variances not assumed   -1,383 67,805 0,171 -0,379 0,274 

  R_Naključje Equal variances assumed 0,080 0,778 -1,155 108 0,251 -0,333 0,289 
Equal variances not assumed   -1,121 56,705 0,267 -0,333 0,297 

R_Nadaljevanje Equal variances assumed 2,908 0,091 -1,006 109 0,317 -0,284 0,283 
Equal variances not assumed   -1,054 70,905 0,295 -0,284 0,27 

R_Poslovna ideja Equal variances assumed 0,246 0,621 0,077 109 0,939 0,019 0,245 
Equal variances not assumed   0,076 61,967 0,94 0,019 0,247 

R_Nezadovoljstvo Equal variances assumed 5,096 0,026 -0,356 109 0,722 -0,115 0,323 
Equal variances not assumed   -0,335 55,342 0,739 -0,115 0,343 

R_Vpliv sor., prij.,  
  znancev 

Equal variances assumed 0,024 0,878 0,183 109 0,855 0,046 0,25 
Equal variances not assumed   0,182 62,242 0,856 0,046 0,252 
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Tabela 7.3: Ustanovitveni razlogi glede na starost − analiza variance 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Minimum Maximum 

R_Ekonomska nuja 

nad 20 do 30 20 2,90 1,447 ,324 1 5 
nad 30 do 40 60 3,03 1,275 ,165 1 5 
nad 40 do 50 20 2,90 1,334 ,298 1 5 
nad 50 13 2,92 1,320 ,366 1 5 
Total 113 2,97 1,306 ,123 1 5 

R_Večji zaslužek 

nad 20 do 30 20 3,85 1,268 ,284 2 5 
nad 30 do 40 60 3,80 ,971 ,125 1 5 
nad 40 do 50 20 4,15 ,988 ,221 2 5 
nad 50 13 4,23 1,166 ,323 1 5 
Total 113 3,92 1,053 ,099 1 5 

R_Ugled v družbi 

nad 20 do 30 20 2,70 1,218 ,272 1 5 
nad 30 do 40 61 2,28 1,306 ,167 1 5 
nad 40 do 50 20 2,90 1,165 ,261 1 5 
nad 50 13 2,54 1,050 ,291 1 4 
Total 114 2,49 1,250 ,117 1 5 

R_Želja po uspehu 

nad 20 do 30 20 4,25 ,851 ,190 3 5 
nad 30 do 40 61 3,54 1,349 ,173 1 5 
nad 40 do 50 20 3,85 1,182 ,264 1 5 
nad 50 13 4,08 ,954 ,265 2 5 
Total 114 3,78 1,225 ,115 1 5 

R_Osebna rast 

nad 20 do 30 20 4,65 ,671 ,150 3 5 
nad 30 do 40 61 4,02 ,991 ,127 1 5 
nad 40 do 50 20 3,55 1,317 ,294 1 5 
nad 50 13 4,00 1,225 ,340 2 5 
Total 114 4,04 1,076 ,101 1 5 

R_Neodvisnost 

nad 20 do 30 20 4,35 1,089 ,244 1 5 
nad 30 do 40 61 4,25 1,090 ,140 1 5 
nad 40 do 50 20 4,25 1,020 ,228 1 5 
nad 50 13 4,46 1,050 ,291 2 5 
Total 114 4,29 1,062 ,099 1 5 

R_Zagotovljeno del.mesto 

nad 20 do 30 20 3,10 1,483 ,332 1 5 
nad 30 do 40 61 3,43 1,511 ,193 1 5 
nad 40 do 50 20 3,20 1,609 ,360 1 5 
nad 50 13 2,92 1,656 ,459 1 5 
Total 114 3,27 1,530 ,143 1 5 

R_Tradicija 

nad 20 do 30 20 1,90 1,483 ,332 1 5 
nad 30 do 40 61 2,07 1,448 ,185 1 5 
nad 40 do 50 20 2,45 1,572 ,352 1 5 
nad 50 13 1,85 1,463 ,406 1 5 
Total 114 2,08 1,470 ,138 1 5 

R_Uresničitev ciljev 

nad 20 do 30 20 3,95 1,146 ,256 2 5 
nad 30 do 40 61 3,44 1,467 ,188 1 5 
nad 40 do 50 20 3,25 1,293 ,289 1 5 
nad 50 13 3,54 1,391 ,386 2 5 
Total 114 3,51 1,378 ,129 1 5 

R_Naključje 

nad 20 do 30 20 2,80 1,673 ,374 1 5 
nad 30 do 40 60 2,72 1,379 ,178 1 5 
nad 40 do 50 20 3,35 1,226 ,274 1 5 
nad 50 13 3,08 1,188 ,329 1 5 
Total 113 2,88 1,394 ,131 1 5 

R_Nadaljevanje 

nad 20 do 30 20 4,05 1,276 ,285 1 5 
nad 30 do 40 61 3,44 1,409 ,180 1 5 
nad 40 do 50 20 3,70 1,418 ,317 1 5 
nad 50 13 3,31 1,032 ,286 1 5 
Total 114 3,58 1,356 ,127 1 5 

R_Poslovna ideja 

nad 20 do 30 20 3,50 1,318 ,295 1 5 
nad 30 do 40 61 3,56 1,177 ,151 1 5 
nad 40 do 50 20 3,70 1,129 ,252 1 5 
nad 50 13 4,08 ,954 ,265 2 5 
Total 114 3,63 1,169 ,110 1 5 

R_Nezadovoljstvo 

nad 20 do 30 20 3,05 1,572 ,352 1 5 
nad 30 do 40 61 3,13 1,607 ,206 1 5 
nad 40 do 50 20 3,40 1,465 ,328 1 5 
nad 50 13 2,38 1,502 ,417 1 5 
Total 114 3,08 1,569 ,147 1 5 

R_Vpliv sor., prij., znancev 

nad 20 do 30 20 1,55 ,999 ,223 1 4 
nad 30 do 40 61 2,02 1,231 ,158 1 5 
nad 40 do 50 20 2,25 1,293 ,289 1 5 
nad 50 13 1,92 1,115 ,309 1 4 
Total 114 1,96 1,197 ,112 1 5 
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Tabela 7.4: Preskus enakosti varianc ustanovitvenih razlogov glede na starost 

Test of Homogeneity of Variances 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

R_Ekonomska nuja ,248 3 109 ,863 
R_Večji zaslužek 1,649 3 109 ,182 
R_Ugled v družbi ,878 3 110 ,455 
R_Želja po uspehu 2,273 3 110 ,084 
R_Osebna rast 4,048 3 110 ,009 
R_Neodvisnost ,159 3 110 ,924 
R_Zagotovljeno del.mesto ,383 3 110 ,765 
R_Tradicija ,380 3 110 ,768 
R_Uresničitev ciljev 1,417 3 110 ,242 
R_Naključje 3,120 3 109 ,029 
R_Nadaljevanje 1,184 3 110 ,319 
R_Poslovna ideja 1,541 3 110 ,208 
R_Nezadovoljstvo ,661 3 110 ,578 
R_Vpliv sor., prij., znancev ,567 3 110 ,638 

Tabela 7.5: Preskus enakosti povprečnih ocen ustanovitvenih razlogov glede na starost – F preskus  

ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

R_Ekonomska nuja Between Groups ,464 3 ,155 ,089 ,966 
Within Groups 190,456 109 1,747   
Total 190,920 112    

R_Večji zaslužek Between Groups 3,275 3 1,092 ,983 ,403 
Within Groups 121,008 109 1,110   
Total 124,283 112    

R_Ugled v družbi Between Groups 6,998 3 2,333 1,514 ,215 
Within Groups 169,493 110 1,541   
Total 176,491 113    

R_Želja po uspehu Between Groups 9,147 3 3,049 2,091 ,105 
Within Groups 160,371 110 1,458   
Total 169,518 113    

R_Osebna rast Between Groups 12,297 3 4,099 3,806 ,012 
Within Groups 118,484 110 1,077   
Total 130,781 113    

R_Neodvisnost Between Groups ,605 3 ,202 ,175 ,913 
Within Groups 126,842 110 1,153   
Total 127,447 113    

R_Zagotovljeno del.mesto Between Groups 3,729 3 1,243 ,524 ,667 
Within Groups 260,841 110 2,371   
Total 264,570 113    

R_Tradicija Between Groups 4,109 3 1,370 ,627 ,599 
Within Groups 240,180 110 2,183   
Total 244,289 113    

R_Uresničitev ciljev Between Groups 5,511 3 1,837 ,967 ,411 
Within Groups 208,980 110 1,900   
Total 214,491 113    

R_Naključje Between Groups 6,648 3 2,216 1,146 ,334 
Within Groups 210,856 109 1,934   
Total 217,504 112    

R_Nadaljevanje Between Groups 6,821 3 2,274 1,245 ,297 
Within Groups 200,968 110 1,827   
Total 207,789 113    

R_Poslovna ideja Between Groups 3,354 3 1,118 ,814 ,489 
Within Groups 151,172 110 1,374   
Total 154,526 113    

 R_Nezadovoljstvo Between Groups 8,512 3 2,837 1,157 ,330 
Within Groups 269,778 110 2,453   
Total 278,289 113    

R_Vpliv sor., prij., znancev Between Groups 5,253 3 1,751 1,230 ,302 
Within Groups 156,607 110 1,424   
Total 161,860 113    
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Tabela 7.6: Preskus enakosti povprečnih ocen ustanovitvenih razlogov glede na starost – Welch preskus 
Robust Tests of Equality of Means 

 Statistica df1 df2 Sig. 
R_Ekonomska nuja Welch ,084 3 34,988 ,968 
R_Večji zaslužek Welch ,956 3 34,012 ,425 
R_Ugled v družbi Welch 1,496 3 37,368 ,231 
R_Želja po uspehu Welch 2,639 3 39,104 ,063 
R_Osebna rast Welch 5,237 3 35,130 ,004 
R_Neodvisnost Welch ,173 3 35,958 ,914 
R_Zagotovljeno del.mesto Welch ,488 3 34,985 ,693 
R_Tradicija Welch ,558 3 35,217 ,646 
R_Uresničitev ciljev Welch 1,234 3 36,858 ,311 
R_Naključje Welch 1,317 3 36,387 ,284 
R_Nadaljevanje Welch 1,396 3 37,838 ,259 
R_Poslovna ideja Welch 1,050 3 36,693 ,382 
R_Nezadovoljstvo Welch 1,225 3 36,252 ,315 
R_Vpliv sor., prij., znancev Welch 1,422 3 36,577 ,252 

a. Asymptotically F distributed. 

Tabela 7.7: Vzroki za ustanovitev podjetja glede na izobrazbo 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Minimum Maximum 

R_Ekonomska nuja 

osnovna šola 4 3,75 1,258 ,629 2 5 
poklicna ali srednja šola 40 2,98 1,349 ,213 1 5 
višja ali visoka šola 51 2,92 1,309 ,183 1 5 
podiplomski študij 18 3,06 1,349 ,318 1 5 
Total 113 2,99 1,319 ,124 1 5 

R_Večji zaslužek 

osnovna šola 4 4,25 1,500 ,750 2 5 
poklicna ali srednja šola 40 4,15 ,893 ,141 2 5 
višja ali visoka šola 51 3,80 1,132 ,158 1 5 
podiplomski študij 18 3,78 1,060 ,250 1 5 
Total 113 3,94 1,055 ,099 1 5 

R_Ugled v družbi 

osnovna šola 4 2,25 ,500 ,250 2 3 
poklicna ali srednja šola 41 2,39 1,243 ,194 1 5 
višja ali visoka šola 51 2,59 1,283 ,180 1 5 
podiplomski študij 18 2,61 1,335 ,315 1 5 
Total 114 2,51 1,250 ,117 1 5 

R_Želja po uspehu 

osnovna šola 4 4,00 ,816 ,408 3 5 
poklicna ali srednja šola 41 3,88 1,249 ,195 1 5 
višja ali visoka šola 51 3,75 1,214 ,170 1 5 
podiplomski študij 18 3,89 1,183 ,279 1 5 
Total 114 3,82 1,199 ,112 1 5 

R_Osebna rast 

osnovna šola 4 4,00 1,155 ,577 3 5 
poklicna ali srednja šola 41 4,07 1,058 ,165 1 5 
višja ali visoka šola 51 4,02 1,029 ,144 1 5 
podiplomski študij 18 4,22 1,166 ,275 1 5 
Total 114 4,07 1,054 ,099 1 5 

R_Neodvisnost 

osnovna šola 4 4,50 1,000 ,500 3 5 
poklicna ali srednja šola 41 4,44 ,896 ,140 2 5 
višja ali visoka šola 51 4,27 1,078 ,151 1 5 
podiplomski študij 18 4,00 1,372 ,323 1 5 
Total 114 4,30 1,064 ,100 1 5 

R_Zagotovljeno del.mesto 

osnovna šola 4 4,25 1,500 ,750 2 5 
poklicna ali srednja šola 41 3,90 1,357 ,212 1 5 
višja ali visoka šola 51 2,78 1,553 ,217 1 5 
podiplomski študij 18 3,11 1,410 ,332 1 5 
Total 114 3,29 1,538 ,144 1 5 

R_Tradicija 

osnovna šola 4 2,00 ,816 ,408 1 3 
poklicna ali srednja šola 41 2,34 1,442 ,225 1 5 
višja ali visoka šola 51 1,78 1,390 ,195 1 5 
podiplomski študij 18 2,33 1,782 ,420 1 5 
Total 114 2,08 1,470 ,138 1 5 

R_Uresničitev ciljev 

osnovna šola 4 4,25 1,500 ,750 2 5 
poklicna ali srednja šola 41 3,54 1,362 ,213 1 5 
višja ali visoka šola 51 3,49 1,347 ,189 1 5 
podiplomski študij 18 3,61 1,461 ,344 1 5 
Total 114 3,55 1,364 ,128 1 5 

R_Naključje 

osnovna šola 4 1,50 1,000 ,500 1 3 
poklicna ali srednja šola 41 3,12 1,269 ,198 1 5 
višja ali visoka šola 51 2,57 1,432 ,200 1 5 
podiplomski študij 17 3,65 1,222 ,296 1 5 
Total 113 2,89 1,397 ,131 1 5 

R_Nadaljevanje 

osnovna šola 4 4,00 ,816 ,408 3 5 
poklicna ali srednja šola 41 3,54 1,325 ,207 1 5 
višja ali visoka šola 51 3,73 1,429 ,200 1 5 
podiplomski študij 18 3,22 1,353 ,319 1 5 
Total 114 3,59 1,362 ,128 1 5 

R_Poslovna ideja 

osnovna šola 4 2,75 1,500 ,750 2 5 
poklicna ali srednja šola 41 3,59 1,183 ,185 1 5 
višja ali visoka šola 51 3,76 1,142 ,160 1 5 
podiplomski študij 18 3,78 1,003 ,236 2 5 
Total 114 3,67 1,150 ,108 1 5 

R_Nezadovoljstvo 

osnovna šola 4 4,50 1,000 ,500 3 5 
poklicna ali srednja šola 41 3,29 1,616 ,252 1 5 
višja ali visoka šola 51 2,96 1,600 ,224 1 5 
podiplomski študij 18 2,89 1,410 ,332 1 5 
Total 114 3,12 1,575 ,148 1 5 

R_Vpliv sor., prij., znancev 

osnovna šola 4 1,50 1,000 ,500 1 3 
poklicna ali srednja šola 41 1,98 1,351 ,211 1 5 
višja ali visoka šola 51 1,84 1,027 ,144 1 5 
podiplomski študij 18 2,39 1,290 ,304 1 5 
Total 114 1,96 1,197 ,112 1 5 
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Tabela 7.8: Preskus enakosti varianc ustanovitvenih razlogov glede na izobrazbo 

Test of Homogeneity of Variances 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

R_Ekonomska nuja ,177 3 109 ,912 
R_Večji zaslužek 1,859 3 109 ,141 
R_Ugled v družbi 1,612 3 110 ,191 
R_Želja po uspehu ,473 3 110 ,702 
R_Osebna rast ,152 3 110 ,928 
R_Neodvisnost ,737 3 110 ,532 
R_Zagotovljeno del.mesto ,934 3 110 ,427 
R_Tradicija 2,573 3 110 ,058 
R_Uresničitev ciljev ,104 3 110 ,957 
R_Naključje 2,582 3 109 ,057 
R_Nadaljevanje ,920 3 110 ,434 
R_Poslovna ideja ,422 3 110 ,737 
R_Nezadovoljstvo 2,044 3 110 ,112 
R_Vpliv sor., prij., znancev 1,139 3 110 ,336 

Tabela 7.9: Preskus enakosti povprečnih ocen ustanovitvenih razlogov glede na izobrazbo – F preskus 

ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

R_Ekonomska nuja Between Groups 2,635 3 ,878 ,498 ,685 
Within Groups 192,356 109 1,765   
Total 194,991 112    

R_Večji zaslužek Between Groups 3,566 3 1,189 1,071 ,365 
Within Groups 121,000 109 1,110   
Total 124,566 112    

R_Ugled v družbi Between Groups 1,354 3 ,451 ,284 ,837 
Within Groups 175,137 110 1,592   
Total 176,491 113    

R_Želja po uspehu Between Groups ,637 3 ,212 ,144 ,933 
Within Groups 161,854 110 1,471   
Total 162,491 113    

R_Osebna rast Between Groups ,567 3 ,189 ,166 ,919 
Within Groups 124,872 110 1,135   
Total 125,439 113    

R_Neodvisnost Between Groups 2,605 3 ,868 ,763 ,517 
Within Groups 125,254 110 1,139   
Total 127,860 113    

R_Zagotovljeno del.mesto Between Groups 32,682 3 10,894 5,104 ,002 
Within Groups 234,765 110 2,134   
Total 267,447 113    

R_Tradicija Between Groups 8,443 3 2,814 1,313 ,274 
Within Groups 235,847 110 2,144   
Total 244,289 113    

R_Uresničitev ciljev Between Groups 2,216 3 ,739 ,391 ,760 
Within Groups 207,968 110 1,891   
Total 210,184 113    

R_Naključje Between Groups 24,943 3 8,314 4,677 ,004 
Within Groups 193,782 109 1,778   
Total 218,726 112    

R_Nadaljevanje Between Groups 4,160 3 1,387 ,742 ,529 
Within Groups 205,463 110 1,868   
Total 209,623 113    

R_Poslovna ideja Between Groups 4,345 3 1,448 1,099 ,353 
Within Groups 144,989 110 1,318   
Total 149,333 113    

 R_Nezadovoljstvo Between Groups 11,094 3 3,698 1,511 ,216 
Within Groups 269,187 110 2,447   
Total 280,281 113    

R_Vpliv sor., prij., znancev Between Groups 4,861 3 1,620 1,135 ,338 
Within Groups 156,998 110 1,427   
Total 161,860 113    
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Tabela 7.10: Ustanovitveni razlogi glede na predhodni zaposlitveni status 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Minimum Maximum 
R_Ekonomska nuja zaposlen 78 3,09 1,331 ,151 1 5 

nezaposlen 15 2,93 1,100 ,284 1 5 
samozaposlen 5 2,60 1,342 ,600 2 5 
študent 11 3,45 1,214 ,366 1 5 
Total 109 3,08 1,285 ,123 1 5 

R_Večji zaslužek zaposlen 78 3,94 1,073 ,122 1 5 
nezaposlen 15 4,13 ,915 ,236 2 5 
samozaposlen 5 4,40 ,548 ,245 4 5 
študent 11 3,55 1,128 ,340 1 5 
Total 109 3,94 1,044 ,100 1 5 

R_Ugled v družbi zaposlen 79 2,41 1,149 ,129 1 5 
nezaposlen 15 2,87 1,356 ,350 1 5 
samozaposlen 5 3,20 2,049 ,917 1 5 
študent 11 2,73 1,489 ,449 1 5 
Total 110 2,54 1,261 ,120 1 5 

R_Želja po uspehu zaposlen 79 3,75 1,182 ,133 1 5 
nezaposlen 15 3,47 1,407 ,363 1 5 
samozaposlen 5 4,20 ,837 ,374 3 5 
študent 11 4,00 1,549 ,467 1 5 
Total 110 3,75 1,235 ,118 1 5 

R_Osebna rast zaposlen 79 4,10 ,969 ,109 2 5 
nezaposlen 15 3,53 1,407 ,363 1 5 
samozaposlen 5 4,00 1,000 ,447 3 5 
študent 11 4,00 1,549 ,467 1 5 
Total 110 4,01 1,105 ,105 1 5 

R_Neodvisnost zaposlen 79 4,27 1,106 ,124 1 5 
nezaposlen 15 4,27 1,163 ,300 1 5 
samozaposlen 5 4,60 ,894 ,400 3 5 
študent 11 4,55 ,522 ,157 4 5 
Total 110 4,31 1,056 ,101 1 5 

R_Zagotovljeno del.mesto zaposlen 79 3,29 1,562 ,176 1 5 
nezaposlen 15 3,20 1,656 ,428 1 5 
samozaposlen 5 3,20 1,643 ,735 1 5 
študent 11 3,82 1,079 ,325 2 5 
Total 110 3,33 1,527 ,146 1 5 

R_Tradicija zaposlen 79 1,94 1,381 ,155 1 5 
nezaposlen 15 2,13 1,598 ,413 1 5 
samozaposlen 5 4,20 1,789 ,800 1 5 
študent 11 1,45 ,688 ,207 1 3 
Total 110 2,02 1,453 ,138 1 5 

R_Uresničitev ciljev zaposlen 79 3,65 1,301 ,146 1 5 
nezaposlen 15 2,80 1,474 ,380 1 5 
samozaposlen 5 4,00 1,414 ,632 2 5 
študent 11 3,73 1,555 ,469 1 5 
Total 110 3,55 1,372 ,131 1 5 

R_Naključje zaposlen 78 2,81 1,415 ,160 1 5 
nezaposlen 15 3,07 1,486 ,384 1 5 
samozaposlen 5 4,40 ,894 ,400 3 5 
študent 11 3,09 ,701 ,211 2 4 
Total 109 2,94 1,380 ,132 1 5 

R_Nadaljevanje zaposlen 79 3,56 1,465 ,165 1 5 
nezaposlen 15 3,47 1,125 ,291 1 5 
samozaposlen 5 4,40 ,548 ,245 4 5 
študent 11 2,91 1,221 ,368 1 5 
Total 110 3,52 1,386 ,132 1 5 

R_Poslovna ideja zaposlen 79 3,61 1,148 ,129 1 5 
nezaposlen 15 3,87 1,125 ,291 1 5 
samozaposlen 5 3,60 1,342 ,600 2 5 
študent 11 3,36 1,433 ,432 1 5 
Total 110 3,62 1,173 ,112 1 5 

R_Nezadovoljstvo zaposlen 79 3,28 1,577 ,177 1 5 
nezaposlen 15 2,73 1,668 ,431 1 5 
samozaposlen 5 3,40 2,191 ,980 1 5 
študent 11 2,45 1,214 ,366 1 4 
Total 110 3,13 1,592 ,152 1 5 

 R_Vpliv sor., prij., znancev zaposlen 79 1,92 1,130 ,127 1 5 
nezaposlen 15 2,20 1,474 ,380 1 5 
samozaposlen 5 2,60 2,191 ,980 1 5 
študent 11 1,91 ,831 ,251 1 3 
Total 110 1,99 1,208 ,115 1 5 
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Tabela 7.11: Preskus enakosti varianc ustanovitvenih razlogov glede na predhodni zaposlitveni status 

Test of Homogeneity of Variances 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

R_Ekonomska nuja ,656 3 105 ,581 
R_Večji zaslužek ,662 3 105 ,577 
R_Ugled v družbi 2,740 3 106 ,047 
R_Želja po uspehu ,622 3 106 ,603 
R_Osebna rast 1,808 3 106 ,150 
R_Neodvisnost 1,500 3 106 ,219 
R_Zagotovljeno del.mesto 2,177 3 106 ,095 
R_Tradicija 2,610 3 106 ,055 
R_Uresničitev ciljev ,290 3 106 ,833 
R_Naključje 4,317 3 105 ,007 
R_Nadaljevanje 2,627 3 106 ,054 
R_Poslovna ideja ,951 3 106 ,419 
R_Nezadovoljstvo 2,122 3 106 ,102 
R_Vpliv sor., prij., znancev 5,386 3 106 ,002 

Tabela 7.12: Preskus enakosti povprečnih ocen ustanovitvenih razlogov glede na predhodni zaposlitveni 
status – F preskus 

ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

R_Ekonomska nuja Between Groups 3,024 3 1,008 ,604 ,614 
Within Groups 175,232 105 1,669   
Total 178,257 108    

R_Večji zaslužek Between Groups 3,330 3 1,110 1,019 ,387 
Within Groups 114,340 105 1,089   
Total 117,670 108    

R_Ugled v družbi Between Groups 5,601 3 1,867 1,180 ,321 
Within Groups 167,753 106 1,583   
Total 173,355 109    

R_Želja po uspehu Between Groups 2,903 3 ,968 ,627 ,599 
Within Groups 163,470 106 1,542   
Total 166,373 109    

R_Osebna rast Between Groups 4,068 3 1,356 1,115 ,347 
Within Groups 128,923 106 1,216   
Total 132,991 109    

R_Neodvisnost Between Groups 1,213 3 ,404 ,356 ,785 
Within Groups 120,278 106 1,135   
Total 121,491 109    

R_Zagotovljeno del.mesto Between Groups 3,078 3 1,026 ,433 ,730 
Within Groups 251,140 106 2,369   
Total 254,218 109    

R_Tradicija Between Groups 28,019 3 9,340 4,902 ,003 
Within Groups 201,944 106 1,905   
Total 229,964 109    

R_Uresničitev ciljev Between Groups 10,515 3 3,505 1,909 ,133 
Within Groups 194,658 106 1,836   
Total 205,173 109    

R_Naključje Between Groups 12,512 3 4,171 2,267 ,085 
Within Groups 193,158 105 1,840   
Total 205,670 108    

R_Nadaljevanje Between Groups 8,128 3 2,709 1,426 ,239 
Within Groups 201,336 106 1,899   
Total 209,464 109    

R_Poslovna ideja Between Groups 1,649 3 ,550 ,393 ,758 
Within Groups 148,314 106 1,399   
Total 149,964 109    

 R_Nezadovoljstvo Between Groups 9,484 3 3,161 1,256 ,293 
Within Groups 266,734 106 2,516   
Total 276,218 109    

R_Vpliv sor., prij., znancev Between Groups 2,938 3 ,979 ,665 ,575 
Within Groups 156,053 106 1,472   
Total 158,991 109    
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Tabela 7.13: Preskus enakosti povprečnih ocen ustanovitvenih razlogov glede na predhodni zaposlitveni 
status – Welch preskus 

Robust Tests of Equality of Means 
 Statistica df1 df2 Sig. 

R_Ekonomska nuja Welch ,596 3 13,994 ,628 
R_Večji zaslužek Welch 1,550 3 15,735 ,241 
R_Ugled v družbi Welch ,746 3 12,949 ,544 
R_Želja po uspehu Welch ,697 3 14,199 ,569 
R_Osebna rast Welch ,686 3 13,206 ,576 
R_Neodvisnost Welch ,731 3 15,065 ,549 
R_Zagotovljeno del.mesto Welch ,703 3 14,098 ,566 
R_Tradicija Welch 3,981 3 14,377 ,030 
R_Uresničitev ciljev Welch 1,497 3 13,437 ,260 
R_Naključje Welch 4,213 3 15,598 ,023 
R_Nadaljevanje Welch 4,375 3 17,706 ,018 
R_Poslovna ideja Welch ,326 3 13,420 ,806 
R_Nezadovoljstvo Welch 1,497 3 13,682 ,260 
R_Vpliv sor., prij., znancev Welch ,285 3 13,453 ,835 
a. Asymptotically F distributed. 
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Primerjava osebnostnih lastnosti med skupinami podjetnikov 

Tabela 8.1  Osebnostne lastnosti glede na starost 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Minimum Maximum 

PRIL_DOSEZKI 

nad 20 do 30 19 ,4977530 ,77479587 ,17775036 1,11447 1,41278 

nad 30 do 40 57 -,0777946 ,89147907 ,11807929 -1,81160 1,59858 

nad 40 do 50 17 -,2872240 ,97183021 ,23570345 -1,59617 1,22855 

nad 50 13 ,0368902 1,10864685 ,30748331 -2,23834 1,52476 

Total 106 ,0058470 ,93421749 ,09073922 -2,23834 1,59858 

NAKL_TVEG 

nad 20 do 30 19 ,4047574 ,90506672 ,20763655 -1,45351 1,44752 
nad 30 do 40 57 -,1643922 ,97926614 ,12970697 -1,78389 1,81185 
nad 40 do 50 17 -,1545891 ,84332862 ,20453724 -1,65129 1,50676 
nad 50 13 ,3645679 ,80880753 ,22432285 -1,19802 1,58010 
Total 106 ,0040698 ,94848893 ,09212539 -1,78389 1,81185 

SAMOUCINKOVITOST 

nad 20 do 30 19 -,3088947 ,85672681 ,19654661 -1,33594 1,11944 
nad 30 do 40 57 ,0160243 ,96375664 ,12765269 -1,58065 3,21854 
nad 40 do 50 17 ,1762000 ,82824757 ,20087954 -1,45018 1,45972 
nad 50 13 ,2220828 1,05104633 ,29150780 -1,63863 1,51593 
Total 106 ,0087440 ,93831987 ,09113768 -1,63863 3,21854 

POT_NEODVISNOST 

nad 20 do 30 19 ,2989487 ,70176981 ,16099704 -1,21888 1,44513 
nad 30 do 40 57 -,0373401 ,93316621 ,12360088 -2,46313 1,42181 
nad 40 do 50 17 -,2214652 ,88631643 ,21496331 -2,46313 ,88128 
nad 50 13 ,0889066 ,88657224 ,24589090 -1,99800 1,42964 
Total 106 ,0088917 ,88552446 ,08600974 -2,46313 1,44513 

  INFORM 

nad 20 do 30 19 ,1345879 ,66075245 ,15158701 -,77706 1,12325 

nad 30 do 40 57 ,1284331 ,78472471 ,10393933 -1,52010 1,51194 

nad 40 do 50 17 -,5161895 1,16167087 ,28174657 -4,09707 1,03984 

nad 50 13 -,0786100 ,88911687 ,24659665 -2,50979 ,96424 

Total 106 ,0007614 ,86912893 ,08441726 -4,09707 1,51194 

Tabela 8.2  Preskus enakosti varianc osebnostnih lastnosti glede na starost 

Test of Homogeneity of Variances 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

PRIL_DOSEZKI ,573 3 102 ,634 
NAKL_TVEG ,776 3 102 ,510 
SAMOUCINKOVITOST ,344 3 102 ,794 
POT_NEODVISNOST ,999 3 102 ,396 
INFORM ,875 3 102 ,457 

Tabela 8.3  Preskus enakosti povprečnih ocen osebnostnih lastnosti glede na starost – F preskus 
ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 PRIL_DOSEZKI 
 Between Groups 6,469 3 2,156 2,582 ,057 
 Within Groups 85,171 102 ,835   
 Total 91,640 105    

 NAKL_TVEG 
Between Groups 6,785 3 2,262 2,631 ,054 
Within Groups 87,676 102 ,860   

 Total 94,461 105    

 SAMOUCINKOVITOST 
 Between Groups 2,988 3 ,996 1,136 ,338 
Within Groups 89,458 102 ,877   

 Total 92,447 105    

POT_NEODVISNOST 
Between Groups 2,706 3 ,902 1,155 ,331 
Within Groups 79,630 102 ,781   

 Total 82,336 105    

 INFORM 
Between Groups 5,894 3 1,965 2,730 ,048 
Within Groups 73,421 102 ,720   

 Total 79,315 105    
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Tabela 8.4  Osebnostne lastnosti glede na predhodni zaposlitveni status 

 N Mean Std. 
Deviation Std. Error Minimum Maximum 

 PRIL_DOSEZKI 

zaposlen 72 0,048 0,946 0,111 -1,763 1,599 
nezaposlen 14 -0,327 0,963 0,257 -2,238 1,111 
samozaposlen 5 -0,566 0,428 0,192 -1,026 -0,173 

 študent 11 0,016 1,018 0,307 -1,596 1,379 
 drugo 3 1,029 0,403 0,233 0,564 1,262 
 Total 105 -0,006 0,948 0,093 -2,238 1,599 

 NAKL_TVEG 

 zaposlen 72 -0,040 0,924 0,109 -1,756 1,804 
nezaposlen 14 -0,226 1,054 0,282 -1,784 1,407 

 samozaposlen 5 0,130 1,174 0,525 -0,989 1,812 
 študent 11 0,535 0,745 0,225 -0,314 1,507 
 drugo 3 -0,473 0,989 0,571 -1,044 0,669 
 Total 105 -0,009 0,944 0,092 -1,784 1,812 

SAMOUCINKOVITOST 

 zaposlen 72 -0,119 0,913 0,108 -1,581 1,959 
 nezaposlen 14 0,674 0,929 0,248 -0,633 3,219 
samozaposlen 5 0,684 0,823 0,368 -0,784 1,119 

 študent 11 -0,217 0,787 0,237 -1,639 0,759 
 drugo 3 -0,794 0,939 0,542 -1,336 0,291 
 Total 105 -0,005 0,946 0,092 -1,639 3,219 

POT_NEODVISNOST 

zaposlen 72 0,005 0,834 0,098 -1,998 1,445 
nezaposlen 14 0,242 0,778 0,208 -1,465 1,332 
samozaposlen 5 -0,869 1,636 0,732 -2,463 1,124 

 študent 11 0,031 0,928 0,280 -1,333 1,430 
 drugo 3 0,426 0,196 0,113 0,313 0,652 
 Total 105 0,010 0,887 0,087 -2,463 1,445 

 INFORM 

zaposlen 72 0,032 0,909 0,107 -4,097 1,396 
nezaposlen 14 0,193 0,679 0,181 -1,353 1,512 
samozaposlen 5 -0,594 0,352 0,157 -0,875 -0,108 

študent 11 -0,287 0,773 0,233 -2,510 0,397 
drugo 3 0,970 0,266 0,154 0,662 1,123 
Total 105 0,017 0,862 0,084 -4,097 1,512 

Tabela 8.5  Preskus enakosti varianc osebnostnih lastnosti glede na predhodni zaposlitveni status  

Test of Homogeneity of Variances 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

 PRIL_DOSEZKI 1,581 4 100 ,185 
 NAKL_TVEG ,446 4 100 ,775 
 SAMOUCINKOVITOST ,561 4 100 ,692 
POT_NEODVISNOST 2,783 4 100 ,031 

 INFORM 1,472 4 100 ,216 
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Tabela 8.6  Preskus enakosti povprečnih ocen osebnostnih lastnosti glede na predhodni zaposlitveni 
status– F preskus 

ANOVA 

 Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

 PRIL_DOSEZKI 
Between Groups 6,442 4 1,611 1,851 ,125 

 Within Groups 87,004 100 ,870   
 Total 93,447 104    

 NAKL_TVEG 
Between Groups 4,732 4 1,183 1,344 ,259 

 Within Groups 88,034 100 ,880   
 Total 92,767 104    

 SAMOUCINKOVITOST 
Between Groups 12,142 4 3,035 3,747 ,007 

 Within Groups 81,004 100 ,810   
 Total 93,146 104    

POT_NEODVISNOST 
Between Groups 5,138 4 1,285 1,675 ,162 

 Within Groups 76,675 100 ,767   
 Total 81,813 104    

 INFORM 
Between Groups 6,050 4 1,512 2,121 ,084 

 Within Groups 71,308 100 ,713   
 Total 77,358 104    

Tabela 8.7  Preskus enakosti povprečnih ocen osebnostnih lastnosti glede na predhodni  zaposlitveni 
status – Welch preskus 

Robust Tests of Equality of Means 
 Statistica df1 df2 Sig. 

 PRIL_DOSEZKI Welch 6,380 4 11,328 ,006 
 NAKL_TVEG Welch 1,468 4 9,468 ,286 
 SAMOUCINKOVITOST Welch 3,113 4 9,608 ,068 
POT_NEODVISNOST Welch 2,244 4 13,186 ,120 

 INFORM Welch 11,832 4 12,554 ,000 
 a. Asymptotically F distributed. 
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Primerjava podjetnikove želje po rasti med skupinami podjetnikov 

Tabela 9.1  Želja po rasti glede na starost 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Minimum Maximum 

nad 20 do 30 20 ,6017694 ,69498023 ,15540230 -,71078 1,46170 
nad 30 do 40 60 -,1964864 ,95894705 ,12379953 -2,24285 1,46170 
nad 40 do 50 20 -,1573892 ,60358818 ,13496642 -1,53660 ,57549 

 nad 50 13 ,2515827 1,05533314 ,29269675 -1,01454 1,46170 
 Total 113 ,0032654 ,91901984 ,08645411 -2,24285 1,46170 

Tabela 9.2  Preskus enakosti varianc želje po rasti glede na starost 

Test of Homogeneity of Variances 
ZELJA_RAST 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
3,245 3 109 ,025 

Tabela 9.3  Preskus enakosti povprečnih ocen želje po rasti glede na starost – F preskus 

ANOVA 
ZELJA_RAST 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
 Between Groups 10,876 3 3,625 4,720 ,004 
 Within Groups 83,719 109 ,768   
 Total 94,595 112    
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Regresijska analiza vpliva dejavnikov na željo po rasti 

Tabela 10.1  Korelacijska matrika  

Correlations 

 
PRIL_DOSEZKI NAKL_TVEG SAMOUCINK. 

POT_ 
NEODVISNOST INFORM KULT_DRUZBA DRZAVNA_NEP IZOB FIN_PODPORA TRG 

OSEBNOSTNI_ 
RAZLOGI 

EKONOMSKI_ 
RAZLOGI 

 PRIL_DOSEZKI Pearson Correlation 1 ,215* -,438** ,403** ,247* ,051 ,156 ,156 -,137 ,140 ,562** ,211

Sig. (2-tailed) 

* 

 
,025 ,000 ,000 ,010 ,606 ,114 ,114 ,164 ,156 ,000 ,029 

N 108 108 108 108 108 104 104 104 104 104 107 107 

 NAKL_TVEG Pearson Correlation ,215 1 * -,298 ,275** ,012 ** -,212 ,281* -,084 ** -,146 -,192 ,152 ,023 

Sig. (2-tailed) ,025 
 

,002 ,004 ,902 ,031 ,004 ,396 ,139 ,051 ,119 ,815 

N 108 108 108 108 108 104 104 104 104 104 107 107 

 SAMOUCINKOVITOST Pearson Correlation -,438 -,298** 1 ** -,365 -,130 ** -,078 -,198 -,229* -,039 * -,180 -,296 -,218** 

Sig. (2-tailed) 

* 

,000 ,002 
 

,000 ,181 ,432 ,044 ,019 ,697 ,067 ,002 ,024 

N 108 108 108 108 108 104 104 104 104 104 107 107 

 POT_NEODVISNOST Pearson Correlation ,403 ,275** -,365** 1 ** ,278 -,081 ** ,075 -,038 -,204 ,038 * ,071 ,005 

Sig. (2-tailed) ,000 ,004 ,000 
 

,004 ,413 ,451 ,699 ,038 ,700 ,468 ,961 

N 108 108 108 108 108 104 104 104 104 104 107 107 

 INFORM Pearson Correlation ,247 ,012 * -,130 ,278 1 ** -,122 -,093 -,051 -,064 ,148 ,001 ,044 

Sig. (2-tailed) ,010 ,902 ,181 ,004 
 

,218 ,348 ,608 ,518 ,134 ,988 ,653 

N 108 108 108 108 108 104 104 104 104 104 107 107 

 KULT_DRUZBA Pearson Correlation ,051 -,212 -,078 * -,081 -,122 1 -,349 ,253** ,386** ,417** ,144 ** ,103 

Sig. (2-tailed) ,606 ,031 ,432 ,413 ,218 
 

,000 ,007 ,000 ,000 ,132 ,282 

N 104 104 104 104 104 111 111 111 111 111 110 110 
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 nadaljevanje tabele 3.2 

            

 
PRIL_DOSEZKI NAKL_TVEG SAMOUCINK. 

POT_ 
NEODVISNOST INFORM KULT_DRUZBA DRZAVNA_NEP IZOB FIN_PODPORA TRG 

OSEBNOSTNI_ 
RAZLOGI 

EKONOMSKI_ 
RAZLOGI 

 DRZAVNA_NEP Pearson Correlation ,156 ,281** -,198* ,075 -,093 -,349** 1 -,130 -,274** -,311** ,195* ,148 

Sig. (2-tailed) ,114 ,004 ,044 ,451 ,348 ,000 
 

,174 ,004 ,001 ,041 ,124 

N 104 104 104 104 104 111 111 111 111 111 110 110 

 IZOB Pearson Correlation ,156 -,084 -,229 -,038 * -,051 ,253 -,130 ** 1 ,172 ,324 ,168 ** ,184 

Sig. (2-tailed) ,114 ,396 ,019 ,699 ,608 ,007 ,174 
 

,072 ,001 ,080 ,054 

N 104 104 104 104 104 111 111 111 111 111 110 110 

 FIN_PODPORA Pearson Correlation -,137 -,146 -,039 -,204 -,064 * ,386 -,274** ,172 ** 1 ,335 -,146 ** -,131 

Sig. (2-tailed) ,164 ,139 ,697 ,038 ,518 ,000 ,004 ,072 
 

,000 ,127 ,172 

N 104 104 104 104 104 111 111 111 111 111 110 110 

 TRG Pearson Correlation ,140 -,192 -,180 ,038 ,148 ,417 -,311** ,324** ,335** 1 ** ,105 -,100 

Sig. (2-tailed) ,156 ,051 ,067 ,700 ,134 ,000 ,001 ,001 ,000 
 

,273 ,301 

N 104 104 104 104 104 111 111 111 111 111 110 110 

 OSEBNOSTNI_RAZLOGI Pearson Correlation ,562 ,152 ** -,296 ,071 ** ,001 ,144 ,195 ,168 * -,146 ,105 1 ,492

Sig. (2-tailed) 

** 

,000 ,119 ,002 ,468 ,988 ,132 ,041 ,080 ,127 ,273 
 

,000 

N 107 107 107 107 107 110 110 110 110 110 115 115 

 EKONOMSKI_RAZLOGI Pearson Correlation ,211 ,023 * -,218 ,005 * ,044 ,103 ,148 ,184 -,131 -,100 ,492 1 ** 

Sig. (2-tailed) ,029 ,815 ,024 ,961 ,653 ,282 ,124 ,054 ,172 ,301 ,000 
 

N 107 107 107 107 107 110 110 110 110 110 115 115 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tabela 10.2  Koeficient multiple korelacije in determinacijski koeficient (prvi poskus) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of  
the Estimate 

 

1 ,648a ,420 ,341 ,74306109 
a. Predictors: (Constant), EKONOMSKI_RAZLOGI, NAKL_TVEG, INFORM, 
FIN_PODPORA, IZOB, VLADA, POT_NEODVISNOST, OSEBNOSTNI_RAZLOGI, 
SAMOUCINKOVITOST, KULT DRUZBA, TRG, PRIL DOSEZKI 

Tabela 10.3  Analiza variance (prvi poskus) 

ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 35,512 12 2,959 5,360 ,000

 Residual 

a 
49,140 89 ,552   

 Total 84,652 101    
 a. Predictors: (Constant), EKONOMSKI_RAZLOGI, NAKL_TVEG, INFORM, FIN_PODPORA, IZOB, DRZAVNA_NEP,  
POT_NEODVISNOST, OSEBNOSTNI_RAZLOGI, SAMOUCINKOVITOST, KULT_DRUZBA, TRG, PRIL_DOSEZKI 
 b. Dependent Variable: ZELJA_RAST 

Tabela 10.4  Ocene regresijskih koeficientov (prvi poskus) 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,013 ,074  ,180 ,857 
KULT_DRUZBA ,005 ,100 ,006 ,054 ,957 
DRZAVNA_NEP ,141 ,096 ,142 1,473 ,144 
IZOB ,071 ,088 ,073 ,807 ,422 
FIN_PODPORA -,084 ,092 -,086 -,911 ,365 
TRG -,055 ,114 -,050 -,481 ,631 
PRIL_DOSEZKI ,180 ,113 ,190 1,602 ,113 
NAKL_TVEG ,208 ,090 ,212 2,319 ,023 
SAMOUCINKOVITOST ,059 ,099 ,061 ,602 ,549 
POT_NEODVISNOST ,100 ,102 ,096 ,980 ,330 
INFORM ,201 ,096 ,192 2,092 ,039 
OSEBNOSTNI_RAZLOGI ,345 ,121 ,345 2,852 ,005 
EKONOMSKI_RAZLOGI -,303 ,112 -,265 -2,704 ,008 

 a. Dependent Variable: ZELJA_RAST 
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Regresijska analiza vpliva dejavnikov na zaznano osebno uspešnost 

Tabela 11.1  Koeficient multiple korelacije in determinacijski koeficient (prvi poskus) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

 

1 ,564a ,318 ,216 ,83067155 

a. Predictors: (Constant), EKONOMSKI_RAZLOGI, POT_NEODVISNOST, TRG, VLADA, 
INFORM, IZOB, NAKL_TVEG, FIN_PODPORA, PRIL_DOSEZKI, SAMOUCINKOVITOST, 
KULT_DRUZBA, OSEBNOSTNI_RAZLOGI 
b. Dependent Variable: USP_OSEB 

Tabela 11.2  Analiza variance (prvi poskus) 

ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 25,753 12 2,146 3,110 ,001
Residual 

a 
55,201 80 ,690   

Total 80,955 92    
a. Predictors: (Constant), EKONOMSKI_RAZLOGI, POT_NEODVISNOST, TRG, DRZAVNA_NEP, INFORM, IZOB, NAKL_TVEG, 
FIN_PODPORA, PRIL_DOSEZKI, SAMOUCINKOVITOST, KULT_DRUZBA, OSEBNOSTNI_RAZLOGI 

b. Dependent Variable: USP_OSEB 

Tabela 11.3  Ocene regresijskih koeficientov (prvi poskus) 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coeff. 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,033 ,087  ,380 ,705 
PRIL_DOSEZKI -,009 ,135 -,009 -,065 ,948 
NAKL_TVEG -,162 ,110 -,157 -1,477 ,144 
SAMOUCINKOVITOST -,300 ,114 -,302 -2,641 ,010 
POT_NEODVISNOST ,232 ,120 ,219 1,924 ,058 
INFORM ,114 ,112 ,109 1,021 ,311 
KULT_DRUZBA ,032 ,118 ,032 ,268 ,790 
DRZAVNA_NEP -,021 ,114 -,020 -,180 ,857 
IZOB ,055 ,105 ,054 ,525 ,601 
FIN_PODPORA -,098 ,106 -,099 -,923 ,359 
TRG ,142 ,132 ,127 1,076 ,285 
OSEBNOSTNI_RAZLOGI ,093 ,145 ,091 ,639 ,524 
EKONOMSKI_RAZLOGI ,090 ,139 ,075 ,647 ,520 

 a. Dependent Variable: USP_OSEB 
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Regresijska analiza vpliva dejavnikov na zaznano ekonomsko neuspešnost 

Tabela 12.1  Koeficient multiple korelacije in determinacijski koeficient (prvi poskus) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of 
the Estimate 

 

1 ,542a ,293 ,187 ,87537777 

a. Predictors: (Constant), EKONOMSKI_RAZLOGI, POT_NEODVISNOST, TRG, DRZAVNA_NEP, 
INFORM, IZOB, NAKL_TVEG, FIN_PODPORA, PRIL_DOSEZKI, SAMOUCINKOVITOST, 
KULT_DRUZBA, OSEBNOSTNI_RAZLOGI 
b. Dependent Variable: NEUSP_EKON 

Tabela 12.2  Analiza variance (prvi poskus) 

ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 25,439 12 2,120 2,766 ,003a 
Residual 61,303 80 ,766   
Total 86,742 92    

a. Predictors: (Constant), EKONOMSKI_RAZLOGI, POT_NEODVISNOST, TRG, DRZAVNA_NEP, INFORM, IZOB, NAKL_TVEG, 
FIN_PODPORA, PRIL_DOSEZKI, SAMOUCINKOVITOST, KULT_DRUZBA, OSEBNOSTNI_RAZLOGI 

b. Dependent Variable: NEUSP_EKON 

Tabela 12.3  Ocene regresijskih koeficientov (prvi poskus) 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients  
 

 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 

 (Constant) -,047 ,092  -,513 ,609 
 PRIL_DOSEZKI ,041 ,142 ,041 ,288 ,774 
 NAKL_TVEG ,165 ,116 ,155 1,430 ,157 
 SAMOUCINKOVITOST -,039 ,120 -,038 -,325 ,746 
 POT_NEODVISNOST -,337 ,127 -,308 -2,659 ,009 
 INFORM -,024 ,118 -,022 -,201 ,842 
 KULT_DRUZBA -,022 ,125 -,022 -,180 ,858 
 DRZAVNA_NEP ,076 ,120 ,071 ,635 ,527 
 IZOB -,121 ,110 -,116 -1,097 ,276 
 FIN_PODPORA ,110 ,112 ,108 ,984 ,328 
 TRG -,204 ,139 -,177 -1,468 ,146 
 OSEBNOSTNI_RAZLOGI -,239 ,153 -,227 -1,561 ,123 
 EKONOMSKI_RAZLOGI -,164 ,147 -,132 -1,118 ,267 

a. Dependent Variable: NEUSP_EKON 
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Preskušanje izpolnjenosti predpostavk o porazdelitvi in neodvisnosti slučajnostnih 
odklonov za željo po rasti 

Slika 13.1  Porazdelitev slučajnostnih odklonov − histogram 

 

Slika 13.2  Neodvisnost slučajnostnih odklonov – razsevni diagram 
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Preskušanje izpolnjenosti predpostavk o porazdelitvi in neodvisnosti slučajnostnih 
odklonov za zaznano osebno uspešnost 

Slika 14.1   Porazdelitev slučajnostnih odklonov − histogram 

 

Slika 14.2   Neodvisnost slučajnostnih odklonov – razsevni diagram 
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Preskušanje izpolnjenosti predpostavk o porazdelitvi in neodvisnosti slučajnostnih 
odklonov za zaznano ekonomsko neuspešnost 

Slika 15.1  Porazdelitev slučajnostnih odklonov − histogram 

 

Slika 15.2  Neodvisnost slučajnostnih odklonov – razsevni diagram 
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