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Uvodnik

VZEMITE KRMILO V SVOJE ROKE

Med 33 in 85 % poklicev, ki bodo krojili naš razvoj v prihodnosti, 
danes še ne poznamo. Po raziskavah World Economic Foruma 
pa se na seznam poklicev prihodnosti zagotovo uvrščajo poklici 
podatkovnega analitika, programskega razvijalca in 
raziskovalnega analitika trga.

Področje pametnih podatkov ima nepredstavljivo perspektivo in 
se ter se bo razvijalo izjemno hitro. V Bisnode soustvarjamo 
trende in jih razvijamo v uporabne rešitve. Naša misija je, da 
podjetja opremimo s pametnimi podatki in rešitvami, ki bodo 
dajali odgovore na konkretne poslovne izzive. Na primer: V 
avtomobilski industriji vlada velika konkurenca. Potencialni kupci 
avtomobilov iščejo informacije prek več kanalov in si ogledujejo 
več blagovnih znamk hkrati. Zato je težko slediti vsaki prodajni 
sledi (leadu), saj velik delež potencialnih strank zgolj nabira 
informacije. Uvoznik avtomobilov, ki je vodilno podjetje v 
avtomobilski industriji, zbira na tisoče leadov, zato je upravljanje 
z vsemi za stranko postalo zapleteno in drago. Želeli so 
racionalizirati prodajne procese in zmanjšati stroške ob 
ohranjanju ali povečevanju stopnje konverzije – pretvorbe 
obiskovalca v kupca. V Bisnode smo jim ponudili analitično 
rangiranje strank glede na potencial, ki prodajalcem omogoča,  
da se osredotočijo na najbolj dragocene sledi in postavijo 
učinkovitejše prodajne kampanje. Zanje smo oblikovali rešitev z 
uporabo različnih tehnik podatkovne znanosti, temelječo na 
integriranih CRM podatkih, javno dostopnih podatkih in drugih 
spletnih virih. Z našo rešitvijo je stranka ustvarila občutne 
prihranke in povečala prodajo. 

Prodajo je povečala tudi, ugotavljamo v aktualni temi meseca, 
dejavnost promet in skladiščenje, ki smo jo tokrat vzeli pod 
drobnogled. Dobra novica je še, da je panoga v letu 2016 glede 
na 2015 izrazito povečala dobičkonosnost. 

Zgornja primera dokazujeta, da omejitev ni. Zato: odprite vrata, 
uporabljajte poslovno analitiko in prevzemite krmilo prihodnosti v 
svoje roke. Z našimi rešitvami bo ta ne le lepša, ampak predvsem 
bolj varna. Srečno v letu 2018!

generalni direktor Bisnode Južni trg 

Omejitev ni. Zato: odprite vrata, 
uporabljajte poslovno analitiko 
in prevzemite krmilo 
prihodnosti v svoje roke.

Milan Dragić,
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Tema meseca

PROMET IN SKLADIŠČENJE: 100 % SKOK DOBIČKA IN DOBIČKONOSNOSTI V 2016
Promet in skladiščenje sodi med srednje močne gospodarske panoge v Sloveniji. Glede na prihodke pa je celo tretja najmočnejša panoga. V letu 2016 je ustvarila slabih 5,4 milijard evrov prihodkov iz prodaje. Za primerjavo: celotno slovensko gospodarstvo 
jih je ustvarilo slabih 87 milijard. Dodana vrednost na zaposlenega je s 50.565 evri krepko oz. kar 19 % nad povprečjem slovenskega gospodarstva. To pa ne velja za  povprečno mesečno plačo, ki malenkost, tj. za 3,6 odstotka, zaostaja za državnim 
povprečjem v gospodarstvu. V primerjavi s celotnim slovenskim gospodarstvom velja za promet in skladiščenje nadpovprečna koncentracija majhnih in starejših enot, organiziranih kot s. p. ali d. o. o., s sedežem izven osrednjeslovenske regije.

Dejavnost promet in skladiščenje je v povprečju le 
malenkost bolje ocenjena od slovenskega gospodarstva, 
je pa tudi nadpovprečno povezana z negativnimi dogodki 
poslovanja. Glavni izziv dejavnosti 
je visoka koncentracija trga v večini 
segmentov.

ABC DEJAVNOSTI 
PROMET IN SKLADIŠČENJE

Zajema 8.912 ali dobrih 6 % vseh podjetij v 
Sloveniji. 

96 % podjetij so mikro enote, organizirane 
večinoma kot s. p. ali d. o. o. 

40.117 je število zaposlenih v tej dejavnosti in 
se je v 2015/16 povečalo za 7,5 %. 

1.435 € znaša povprečna bruto plača. 

Dodana vrednost na zaposlenega je 50.565 €. 

BISNODE UGOTAVLJA: Panoga je v letu 2016 glede na 2015 
izrazito povečala dobičkonosnost. Tudi trendi zadnjih 
petih let kažejo vztrajno rast vseh treh kazalnikov.
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Dobiček

Dobičkonosnost sredstev (ROA)

Dobičkonosnost kapitala (ROE)

378 mio EUR

3,4 %

6,8 %

117,5 %

106,7 %

104,6 % 5,2 %

6,3 %

8,3 %

-4,4 %

TREND
2015/2016

100 % RAST DOBIČKONOSNOSTI TER DOBIČKA V 2016

GLOVIS EUROPE GmbH, 
Podružnica Koper

DARS 

POŠTA SLOVENIJE 

SŽ - Tovorni promet

LUKA KOPER

ADRIA AIRWAYS 

INTEREUROPA 

ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE

PLINOVODI 

BTC 

401,3

360,9

212,9

184,9

173,3

150,9

91,5

82,7

61,3

59,9

PRODAJA V 2015
(v mio EUR)

TOP 10  DRUŽB
PO PRIHODKIH IZ PRODAJE V 2015

BISNODE UGOTAVLJA: Kratkoročne obveznosti so se lani 
glede na leto 2015 znižale zaradi visokega znižanja 
finančnih obveznosti (- 20,3 %), kratkoročne poslovne 
obveznosti pa so narasle (8,2 %).  

BISNODE UGOTAVLJA: Prodaja v panogi raste in to 
predvsem na račun tujih trgov. Medtem ko prodaja na 
trgih EU vztrajno raste, pa na trgih zunaj EU zadnjih pet 
let stagnira. Je pa v primerjavi z letom 2015 prodaja 
najbolj poskočila ravno na teh trgih, in sicer za 12,4 %.

Sredtsva

Kapital

Dolgoročne obveznosti

Kratkoročne obveznosti

11,1 mrd EUR

5,5 mrd EUR

3,7 mrd EUR

1,5 mrd EUR

TREND 2015/2016

20 % ZMANJŠANJE FINANČNIH OBVEZNOSTI V 2016

7,5 %

4,5 %

11,5 %

Prodaja

Domači trg

Tuji trg

5,4 mrd EUR

3,0 mrd EUR

2,3 mrd EUR

TREND 2015/2016

LANI 11,5 % RAST 
PRODAJE NA TUJIH TRGIH

GLAVNI IZZIV: VISOKA KONCENTRACIJA TRGA 

Vir: www.bisnode.si
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Tema meseca

PROMET IN SKLADIŠČENJE VKLJUČUJE NASLEDNJE PODDEJAVNOSTI:

56 % CELOTNE PRODAJE V PANOGI USTVARI KOPENSKI PROMET, CEVOVODNI TRANSPORT

TRI ZANIMIVOSTI, KI JIH RAZKRIVA PREGLED PODDEJAVNOSTI:

Kopenski promet, 
cevovodni transport

Kopenski promet, 
cevovodni transport

PROMET IN SKLADIŠČENJE

Skladiščenje in 
spremljajoče prometne 
dejavnosti

25.725 3,0 5,5 % 11,7 %40.0381.202

Skladiščenje in spremljajoče 
prometne dejavnosti

Poštna in 
kurirska dejavnostVodni promet Zračni promet

PODDEJAVNOSTI ŠT. ZAPOSLENIH
POVPREČNA MESEČNA

BRUTO PLAČA (V €) PRIHODKI OD PRODAJE (V MRD €)
DODANA VREDNOST

NA ZAPOSLENEGA (V €) DOBIČKONOSNOST SREDSTEV (ROA) DOBIČKONOSNOST KAPITALA (ROE)

Vodni promet 166 2,9 %70.349 0,04 2,0 %2.539

Poštna in 
kurirska dejavnost

6.046 4,4 %29.667 0,3 3,4 %1.507

40.117 6,8 %50.565 5,4 3,4 %1.435

7.684 5,2 %100.514 1,8 2,6 %2.020

Zračni promet 497 12,3 %70.847 0,2 2,7 %3.201

99 % subjektov znotraj poštne in kurirske dejavnosti se ukvarja s 
kurirsko dejavnostjo, a dejavnost izvajanja univerzalnih poštnih 
storitev je tista, ki ustvarja glavnino celotnih prihodkov (68 %).

Dejavnost Kopenski promet, cevovodni transport ustvari 56 % 
prodaje v celotni panogi, dejavnost Vodni promet pa le 0,8 %. 

Plače v zračnem prometu so skoraj 3-krat višje kot v dejavnosti Kopenski 
promet, cevovodni transport. Dodana vrednost na zaposlenega v 
dejavnosti Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti je za 
70,5 % višja kot v dejavnosti Poštna in kurirska dejavnost.

1 2 3

Vir: www.bisnode.siLEGENDA: = najvišje vrednosti = najnižje vrednosti



Pogovor z osrednjim govorcem na letošnji MQ konferenci Jean-Philippom 
Schepensom, podatkovnim znanstvenikom, ekonomistom, statičarjem in ornitologom, 
ki bo razkril, kaj vse lahko s pomočjo podatkov izveste (ali ne izveste) o vaših 
strankah. 

Schepens pooseblja bistvo MQ konference, katere namen je spodbujanje 
inovativnosti, novih načinov razmišljanja ter delovanja in preseganje meja znanega ter 
varnega. Združil je namreč vsa svoja raznorodna znanja in soustanovil podjetje Swan 
Insights. Znanost o podatkih povezuje s poslovnim svetom s ciljem zagotoviti 
360-stopinjski pogled na stranko. Labod pa je tisti, ki povezuje njegovi dve glavni 
strasti – znanost o podatkih in ornitologijo. Na prvi pogled nezdružljivo, a ko 
Schepens razloži povezavo, zelo logično. 

VAŠE PODJETJE SI PRIZADEVA ZA DVIG ZNANOSTI O PODATKIH NA 
VIŠJO RAVEN. KAJ TO POMENI?
Neizmerne količine podatkov so povsod okrog nas, vsak dan ustvarimo nove. 
Pomembno pa je, da znamo presoditi, kateri podatki v množici so pomembni za 
naš posel, in da jih znamo uporabiti. To bom pojasnil skozi primer, zaradi 
katerega, poleg dejstva, da sem ornitolog, smo našemu podjetju tudi nadeli ime 
labod. Dolgo je veljalo, da so vsi labodi, ko odrastejo, beli, potem je angleški 
raziskovalec James Cook v 18. stoletju pri raziskovanju Avstralije odkril črnega 
laboda. Se pravi, da dokler ni bila odkrita Avstralija, je veljalo, da so vsi odrasli 
labodi beli. Če nimaš celostnih informacij, ne prideš do pravih zaključkov.
Enako je s podatki. Če se bo denimo trgovsko podjetje zanašalo le na podatke, 
ki jih dobi o stranki na podlagi nakupov, ki jih opravi s kartico zvestobe, potem ne 
bo dobilo celostne slike. Če pa bo tem podatkom dodalo še na primer podatke z 
družbenih omrežij, anketne podatke, podatke iz javno dostopnih evidenc ipd., 
potem bo to trgovsko podjetje dobilo tisto, kar zagovarjam, to je 360-stopinjski 
pogled na stranko.

PRAVITE, DA JE V POSLU INFORMACIJA NEUPORABNA, UPORABEN JE UVID, KI GA DOBIMO NA 
PODLAGI INFORMACIJ. V ČEM JE RAZLIKA?
Spet bom za ponazoritev uporabil primer iz prakse. Lotite se obnavljanja hiše in razkrijete streho. Naenkrat dobite od bank 
ponudbe za ugodne kredite. Mogoče je kdo, ki dela v banki, šel mimo vaše hiše in videl, da jo obnavljate, mogoče je vaš 
sosed to omenil prijatelju, ki dela v banki. Vseeno je, kako so banke prišle do informacije, bistveno pa, da je ta neuporabna. 
Če je vaša hiša že razkrita, pomeni, da že imate sredstva za novo streho. Če bi banke prej stopile v stik z vami, ko ste šele 
razmišljali o prenovi, potem bi zelo verjetno pri eni od bank, ki bi vam ponudila najboljše pogoje, vzeli kredit za obnovo, 
razen seveda če bi imeli dovolj denarja za obnovo brez kredita. 
To je torej razlika med informacijo in uvidom na podlagi informacij. Slednji nam omogoča, da vzpostavimo in razumemo 
kontekst, da lahko vnaprej predvidevamo obnašanje obstoječih ali potencialnih strank.

ČE VAS NAVAJAM: „PRI POSLU GRE ZA LJUDI IN NE PODATKE.“ ZANIMIVA IZJAVA ZA NEKOGA, KI SE 
UKVARJA S PODATKOVNO ZNANOSTJO. 
Res je, ampak dejstvo je, da posle sklepamo z ljudmi, podatki pa so nam v pomoč. Stranki predstavimo podatke, ki ji bodo 
omogočali lažjo odločitev, vendar je pomembno, kdaj ji predstavimo podatke, uloviti moramo trenutek, ko jih potrebuje, 
ko je dobro razpoložena … Kot že rečeno, pomemben je kontekst. 

KAJ MORAJO PODJETJA STORITI, DA BO STRANKA RES V SREDIŠČU NJIHOVEGA DELOVANJA? 
Najprej morajo poslušati stranke in jih slišati. Težava je, da mnoga podjetja tega ne počnejo. Ko od stranke izveš, kaj 
pričakuje, kaj želi in kaj išče, potem veš, kateri podatki so zanjo pomembni. Podjetje bo na podlagi poznavanja stranke 
vedelo, če se bo denimo njeno vedenje spremenilo, zakaj se je to zgodilo, zakaj na primer ne kupuje več določenega 
izdelka, zakaj manj posluje z nami itd.
To je tako kot na borzi; dolgotrajnejše spremembe tečajev niso rezultat dnevnih dogodkov, ampak dogodkov, ki se že 
nekaj časa vlečejo. In če spremljate dogajanje na borzi ter v ozadju, boste lahko razložili, kaj je vzrok za spremembe. 

POTREBUJETE UVID, NE INFORMACIJ
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Foto: Jure Horvat (arhiv Združenja Manager).

Uvid je informacija, ki 
ima ustrezen kontekst in 
nam pomaga, da 
predvidimo obnašanje 
strank. 



Enako je pri stranki: če enkrat ne kupi izdelka, še ne pomeni, da je kaj narobe z njim, če pa preneha kupovati izdelek, 
potem je zelo pomembno, da podjetje stranko dobro pozna. Če jo, bo takoj vedelo, ali stranka izdelka ne potrebuje več in 
je to edini razlog, da ga ne kupuje, ali pa se je denimo pojavil cenovno ugodnejši izdelek in se je stranka, ker ji je cena zelo 
pomembna, odločila za izdelek konkurenta.

LAHKO NAVEDETE KAKŠEN PRIMER, KAKO SO V PRAKSI PODATKI POMAGALI PODJETJU IZBOLJŠATI 
POSLOVANJE, PRIDOBITI NOVE STRANKE?
Navedel bom primer podjetja, ki ponuja kreditno kartico in je želelo povečati število poslovnih strank, za seznam 
potencialnih strank pa niti ni potrebovalo ne vem kakšnih podatkov, ampak le malo razmisleka in iznajdljivosti.
Ker je kreditna kartica tega podjetja sprejeta po celem svetu, je bilo smiselno preveriti, predstavniki katerih podjetij veliko 
potujejo. Kako to ugotoviš? Če je podjetje mednarodno, je zelo verjetno, da bodo zaposleni več potovali. Prav tako, če ima 
podjetje podružnice v različnih državah z različnimi valutami, je kartica zelo priročna, da se izogneš nenehni menjavi valut. 
Če je podjetje ravno predstavilo nek nov produkt v tujini, je prav tako zelo verjetno, da bodo predstavniki matične družbe 
velikokrat potovali. Če se podjetje zanima za nakup podjetja v drugi državi, bo znova veliko poti v tujino. In to vse so 
podatki, ki jih dobite iz poslovnih baz ali celo iz gospodarskih medijev. Bistveno je, da smo odprti za podatke, njihovi viri 
so namreč zelo različni.

KAJ PA VARNOST? GLEDE NA TO, KAJ VSE NAM LAHKO POVEDO PODATKI O STRANKAH, JE ZELO 
NEVARNO, ČE JIH V ROKE DOBI KONKURENCA.
Največja nevarnost so ljudje znotraj podjetij, ki delajo s podatki ali imajo dostop do njih. Ti morajo biti poučeni o pomenu 
in varovanju podatkov. 
Delal sem z banko, kjer so podatke prenašali naokrog na USB ključku. Takoj sem jim povedal, da tega ne smejo početi. 
USB ključek se hitro izgubi, pade iz torbe, pozabite ga v računalniku. Seveda je pomembno poskrbeti za varnost 
informacijskega sistema podjetja, vendar je poudarek predvsem na tem, da ljudje vedo, v kakšni obliki lahko podatke 
prenašajo naokrog.

VELIKOKRAT OMENJATE, DA BOMO DOSEGLI VRELIŠČE PODATKOV (ANG. DATA BOILING POINT). KAJ 
TO POMENI, KAKO TO VPLIVA NA POSLOVANJE?
V svetu je že toliko podatkov, da bomo v primeru, da nam bo kakšen podatek manjkal, lahko tega zelo kmalu konstruirali 
na podlagi ostalih podatkov. Podjetje bo na primer pripravljalo analizo določene skupine strank in ugotovilo, da jim manjka 
nek podatek, ki ga potrebuje za celotno sliko. S pomočjo vseh podatkov, ki jih bo podjetje že imelo o tej določeni skupini 
strank, ali pa s pomočjo podatkov iz drugih virov bo lahko zapolnilo vrzel. Tega še pred nekaj leti nismo mogli narediti. 90 
% vseh podatkov na svetu je bilo namreč ustvarjenih v zadnjih dveh letih. 

KAKŠNA BO TOREJ ORGANIZACIJA PRIHODNOSTI, ZLASTI Z VIDIKA ZNANOSTI O PODATKIH?
Vse organizacije bodo imele dostop do podatkov, pomembno pa bo, da bodo odprte zanje in predvsem kreativne. 
Kreativnost bo izredno pomembna – kreativnost pri iskanju in obdelavi podatkov, kreativnost pri predlaganju naslednjih 
korakov organizacije. Direktorji ne bodo več edini, ki bodo imeli ideje, imeti jih bodo morali vsi; marketing, trženje, 
računovodstvo, kadrovska služba itd. 

GLEDE NA TO, DA STE ORNITOLOG, ALI OBSTAJA KAKŠNA PODOBNOST MED PODATKOVNIM 
ZNANSTVENIKOM IN ORNITOLOGOM?
Seveda, kot ornitolog preučujem ptice, ki proizvajajo podatke. Obročkamo jih in preučujemo njihove migracije. Zgodbo o 
črnem labodu pa sem že povedal.

O SWAN INSIGHTS

Schepens je eden od ustanoviteljev prvih internetnih podjetij v Belgiji in soustanovitelj 
Swan Insights. Ta podjetjem omogoča kontekstualne uvide, da bi dosegli čim širši 
pogled na stranko, in povezovanje poslovnih podatkov. Potencial podjetja je opazila 
švedska globalna podatkovna skupina Bisnode, ki je podjetje v prvem četrtletju 2017 
tudi kupila.
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Intervju je bil objavljen v MQ reviji, številka 39, ki jo izdaja Združenje Manager.

https://issuu.com/mq_magazine2007/docs/mq39-2017_lr
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Vir: Dun & Bradstreet

Ekipe strokovnjakov Dun & Bredstreet redno spremljanje dogajanj na svetovnih trgih, kakor tudi v posameznih 
gospodarstvih 132 držav. Poznavanje lokalnih razmer omogoča boljše razumevanje, analiziranje in 
napovedovanje dogajanja v gospodarstvu.

Kaj Dun & Bredstreetovi strokovnjaki ugotavljajo v decembrskem pregledu WorldWatch? Pred vami je nekaj 
najpomembnejših dogajanj v državah Bisnode Južni trgi in izbranih največjih svetovnih gospodarstvih. 

GOSPODARSKA RAST NA JUŽNIH TRGIH 
SE ŠE KREPI

Dun & Bradstreet je strateški partner skupine Bisnode.

Hrvaška
Gospodarstvo zaznamuje močna rast.

Bosna in Hercegovina
Ker se politične napetosti krepijo,

EU podaljša mandat svojih mirovnikov.

Albanija
Močne investicije spodbujajo gospodarsko rast.

Slovenija
Izgleda, da bi Slovenija lahko opustila 
liberalno politično soglasje.

Srbija
Pospešena gospodarska rast, ki pa se 
je začela na nizki osnovi.

Makedonia
Gospodarstvo bo v letih 2018 in 
2019 zmerno raslo.

Nemčija
Kolaps koalicijskih pogovorov povečuje

politično tveganje.

Avstrija
Koalicijska vlada bo verjetno ustanovljena 

do sredine decembra.

Italija
Preliminarne ocene kažejo na večjo

gospodarsko širitev v tretjem četrtletju.

ZDA
Vlada je podpisala pomemben dogovor o proizvodnji 
celuloze, ki napoveduje veliko povečanje investicij.

Kitajska
Položaj predsednika Xija spremljajo resni okoljski
in vodstveni izzivi.

Velika Britanija
Vlada zmanjšuje napovedi rasti in 
dodaja majhne fiskalne spodbude.
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BDP, STOPNJA BREZPOSELNOSTI, INFLACIJA
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0,6%20,5%***
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1,7%*
podatek za 2Q – 2017

podatek je za 3Q – 2017                  

podatek za leto 2017

V tretjem četrtletju 2017 je bila gospodarska rast med vsemi državami najvišja v SLOVENIJI, in sicer 4,5-ODSTOTNA, najnižja, 
2,1-ODSTOTNA, pa v SRBIJI. Podatkov o gospodarski rasti v tretjem četrtletju za BOSNO IN HERCEGOVINO še ni na voljo. V 
primerjavi s predhodnim četrtletjem se je gospodarska rast znižala le v SLOVENIJI, in sicer za 0,1 ODSTOTNE TOČKE. Na 
HRVAŠKEM in v SRBIJI se je gospodarska rast izboljšala – v prvi za 0,3 ODSTOTNE TOČKE, v drugi pa za 0,7 ODSTOTNE TOČKE.

Septembra 2017 je HRVAŠKA beležila 10,8-ODSTOTNO brezposelnost, SLOVENIJA pa 8,7-ODSTOTNO. V primerjavi z avgustom 
2017 se je stopnja brezposelnosti znižala v obeh državah: na HRVAŠKEM le za 0,1 ODSTOTNE TOČKE, v SLOVENIJI pa za 0,3 
ODSTOTNE TOČKE. SRBIJA je po podatkih ILO v tretjem četrtletju 2017 beležila 12,9-ODSTOTNO brezposelnost. V primerjavi s 
predhodnim četrtletjem se je ILO anketna brezposelnost v SRBIJI zvišala za 1,1 ODSTOTNE TOČKE. BOSNA IN HERCEGOVINA je 
po podatkih ILO za leto 2017 beležila 20,5-ODSTOTNO brezposelnost. V primerjavi z letom poprej se je brezposelnost v BOSNI 
IN HERCEGOVINI znižala za kar 4,9 ODSTOTNE TOČKE.   

Cene življenjskih potrebščin so se v oktobru 2017 na letni ravni v povprečju najbolj zvišale v SRBIJI, in sicer za 2,8 ODSTOTKA. 
V BOSNI IN HERCEGOVINI so se v povprečju zvišale najmanj – le za 0,6 ODSTOTKA. V primerjavi z enakim obdobjem 
predhodnega leta so se cene na letni ravni v povprečju znižale le v BOSNI IN HERCEGOVINI, in sicer za 0,2 ODSTOTNE TOČKE, v 
ostalih državah so se v povprečju zvišale. Najbolj so se zvišale na HRVAŠKEM, za 1,9 ODSTOTNE TOČKE, sledi SRBIJA, kjer so 
se v povprečju zvišale za 1,3 ODSTOTNE TOČKE, v SLOVENIJI pa le za 0,4 ODSTOTNE TOČKE. 

Infografika prikazuje rast BDP za 3. četrtletje 2017 in primerjavo z 2. četrtletjem 2017, stopnjo brezposelnosti za 
september 2017 ter trend gibanja glede na predhodni mesec in inflacijo za oktober 2017 ter trend gibanja glede na enako 
obdobje leto prej.
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DELEŽ NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ – OKTOBER 2017
Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih 
se izvaja gospodarska dejavnost. Infografika prikazuje delež vseh manj kot mesec dni starih podjetij glede na vse aktivne 
gospodarske subjekte na Južnih trgih na mesečni ravni.

V oktobru 2017 je najvišji delež novoustanovljenih podjetij imela SLOVENIJA – 1,44 ODSTOTKA, najnižjega pa BOSNA IN 
HERCEGOVINA – 0,22 ODSTOTKA. V primerjavi s predhodnim mesecem sta HRVAŠKA in SLOVENIJA zabeležili rast v deležu 
novoustanovljenih podjetij: prva za 21 ODSTOTKOV, druga pa za 8,9 ODSTOTKA. Na drugi strani je BOSNA IN HERCEGOVINA 
zabeležili padec, ki je znašal 36,8 ODSTOTKA. V primerjavi z enakim obdobjem lani je le BOSNA IN HERCEGOVINA beležila 
padec, SLOVENIJA ter HRVAŠKA pa rast.  

Vir: www.bisnode.si
Preliminarni podatki za HR in BIH.

Za SR ni podatkov.

Vir: www.bisnode.si
Preliminarni podatki za HR.

Za BIH in SR ni podatkov.

1,44%

DELEŽ
NOVOUSTANOVLJENIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE0,22%

DELEŽ IZBRISANIH PODJETIJ – OKTOBER 2017
Infografika prikazuje delež izbrisanih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik, v katerih se 
izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, na Južnih trgih na mesečni ravni.

Oktobra 2017  je HRVAŠKA beležila 1,16 ODSTOTKA izbrisanih podjetij,  SLOVENIJA pa le 0,66 ODSTOTKA.  To pomeni, da se je 
na HRVAŠKEM eno podjetje izbrisalo na vsakih 85, v SLOVENIJI pa na 150. V primerjavi s predhodnim mesecem sta obe 
državi zabeležili rast izbrisanih podjetij. V SLOVENIJI je bila ta celo za 45,5 ODSTOTKA, na HRVAŠKEM pa je znašala 20,3 
ODSTOTKA. V primerjavi z enakim obdobjem lani je HRVAŠKA zabeležila padec izbrisanih podjetjih, in sicer za kar 27,2 
ODSTOTKA. V SLOVENIJI se je število izbrisanih podjetij povečalo in to za dobrih 35 ODSTOTKOV. 

DELEŽ
IZBRISANIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE

1,39%
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DELEŽ INSOLVENČNIH POSTOPKOV – OKTOBER 2017
Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih 
se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu začeli enega od 
insolvenčnih postopkov (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija). 

DELEŽ BLOKAD – OKTOBER 2017
Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih 
se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu na odprtih TRR 
beležili blokado najmanj en dan.

DELEŽ
INSOLVENČNIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE

Oktobra je najvišji delež novih insolvenčnih podjetij beležila BOSNA IN HERCEGOVINA – 0,21 ODSTOTKA, najnižjega pa HRVAŠKA 
– 0,14 ODSTOTKA. V primerjavi s predhodnim mesecem je samo HRVAŠKA beležila padec novih insolvenčnih podjetij, in to 
za 6,4 ODSTOTKA; SLOVENIJA ter BOSNA IN HERCEGOVINA sta zabeležili rast. Glede na enako obdobje lani je le SLOVENIJA 
zabeležila padec novih insolvenčnih podjetij, in sicer za 14,2 ODSTOTKA, BOSNA IN HERCEGOVINA ter HRVAŠKA pa sta 
zabeležili rast v številu novih insolventnih podjetij.

Vir: www.bisnode.si

31,17% 26,06% 8,25% 4,99%

DELEŽ
BLOKIRANIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE

Tudi oktobra je najvišji delež blokiranih podjetij imela BOSNA IN HERCEGOVINA – 31,17 ODSTOTKA, najnižjega pa SLOVENIJA – 
4,99 ODSTOTKA. To pomeni, da je v BOSNI IN HERCEGOVINI blokado beležilo vsako TRETJE podjetje, v SRBIJI vsako ČETRTO, 
na HRVAŠKEM vsako DVANAJSTO, v SLOVENIJI pa vsako DVAJSETO podjetje. V primerjavi s predhodnim mesecem je samo 
SLOVENIJA beležila padec v številu blokiranih podjetij, ki je znašal 4,1 ODSTOTKA, vse ostale države pa povečanje. Največjo 
rast je beležila HRVAŠKA, in sicer za 1,3 ODSTOTKA, sledita ji SRBIJA z 0,8 ODSTOTKA ter BOSNA IN HERCEGOVINA z 0,2 
ODSTOTKA. V primerjavi z enakim obdobjem lani sta samo SLOVENIJA in HRVAŠKA zabeležili padec v številu blokiranih 
podjetij, prva za 15,4 ODSTOTKA, druga pa za 11,7 ODSTOTKA. BOSNA IN HERCEGOVINA ter SRBIJA sta zabeležili povečanje 
števila blokiranih podjetij – prva za 7,4 ODSTOTKA, druga za 10 ODSTOTKOV.

Vir: www.bisnode.si
Preliminarni podatki za HR in BIH.

Za SR ni podatkov.
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0,21% 0,20% 0,14%



Vir: www.bisnode.com

ALI VESTE ...
… kateri so 4 najbolj vroči trendi v kreditnem poslovanju? 

1. NOV NAČIN ZBIRANJA INFORMACIJ
Pred odločitvijo o kreditih se vam ni več treba prijaviti na 
internet in ročno prenašati podatkov. Namesto tega gradite 
pravila v svojem kreditnem sistemu, ki ustvarja samodejne 
odločitve. Če so včasih postopki odobritve lahko trajali tudi 
več dni, lahko danes isti prodajalec pritisne na gumb in pridobi 
odobritev v 30 sekundah, ne glede na to, kje se fizično nahaja. 
Integracija in avtomatizacija tako povečata učinkovitost in 
denarne tokove. 

2. OCENJUJTE CELOTEN PORTFELJ STRANK
Prišlo je do zasuka, kako podjetja gledajo na kreditiranje. 
Namesto, da se osredotočajo na bonitetno oceno 
posameznega podjetja, vse bolj gledajo na celoten portfelj 
strank. Če ste tvegano stranko morda nekoč avtomatično 
zavrnili, je danes drugače: če je celoten portfelj vaših strank v 
dobri kondiciji, si morda danes lahko privoščite tudi kakšno 
izjemo.

Celoten članek si lahko preberete TUKAJ.
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3. RAZMISLITE O VEČ DEJAVNIKIH TVEGANJA
Če so bile še nedavno finance podjetja v središču, so se številna 
podjetja pred kratkim odločila razširiti tvegani pristop. Bisnode na 
primer ponuja več storitev, ki izračunajo dejavnike tveganja v 
drugih državah.

4. NE SPREGLEJTE GEOPOLITIČNEGA DOGAJANJA
V političnih značilnostih podjetja iščejo tveganje za korupcijo 
in kako stabilen je gospodarski sistem države. Podjetja lahko 
stojijo ali padajo zaradi sprememb, ki se zgodijo po vsem 
svetu. Vse te dejavnike je potrebno upoštevati pri izračunih.  

https://www.bisnodegroup.com/knowledge/our-thoughts-about/the-hottest-trends-in-the-credit-business/



