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Uvodnik

POSLOVANJE NA EKS

Samo ena črka ločuje pojma eksport in ekspert, ki sta si v zapisu 

zelo podobni besedi. Manj podobni sta si sicer v pomenu. S prvo 

označujemo izvoz blaga na tuje trge, z drugo pa imenujemo 

strokovnjaka iz nekega področja. Z globalno platformo Dun & 

Bradstreet, največjo svetovno podatkovno bazo, pa lahko oba 

pojma povežemo v skupnega: več kot 250 milijonov podatkov o 

podjetjih iz 220 držav sveta vam je na razpolago, da postanete 

strokovnjaki za izvoz. 

Lani smo Slovenci več kot tretjino vseh prodajnih prihodkov 

domačega gospodarstva ustvarili z izvozom. Izvozniki so ustvarili 

32,5 milijard evrov in celotno poslovanje povečali za 1,8 milijarde 

evrov v primerjavi z letom 2015. Vsi pa si želimo še višje. V 

partnerstvu z Dun & Bradstreet, takšnim podjetjem v Bisnode 

Južni trgi ponujamo globalne bonitetne, prodajne, marketinške, 

nabavne in rešitve na področju skladnosti, da bodo višje številke 

še bližje. 

Vaše poslovanje pa bo tudi bolj varno. Predvsem z D&B Credit™ 

platformo nove generacije, ki omogoča neomejen inteligenten 

nadzor nad tveganji. Z dostopom do še več celovitih, bolj 

poglobljenih in zanesljivih podatkov o povezavah med podjetji in 

različnimi bonitetni ocenami. Še bolj preprosto in še bolj 

učinkovito. Kot strokovnjaki za izvoz. 

K lanskemu izvoznemu uspehu je veliko pripomogla tudi 

proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic. V tokratni temi 

meseca se odpeljemo skozi poslovanje slovenskih izvoznikov v 

letu 2016. 

D&B Produktni vodja, 
Bisnode D&B Southern Markets d.o.o.

Z globalno platformo Dun & 
Bradstreet imate na razpolago 
več kot 250 milijonov 
podatkov o podjetjih iz 220 
držav sveta, da postanete 
strokovnjaki za izvoz. 

Breda Jerič,

https://www.bisnode.si/produkti-in-resitve/dun--bradstreet/
https://www.bisnode.si/produkti-in-resitve/dun--bradstreet/
https://www.bisnode.si/produkti-in-resitve/dun--bradstreet/db-credit


Tema meseca

SLOVENSKI IZVOZ SE JE LANI POVEČAL ZA 1,8 MILIJARD EVROV

V tokratni analizi smo pregledali poslovanje slovenskih izvoznikov v letu 2016. V prvi del analize smo vključili vse gospodarske subjekte, v podrobnejšo panožno analizo izvoznikov pa le gospodarske družbe.

KAJ MORATE VEDETI O SLOVENSKIH IZVOZNIKIH IN NJIHOVEM POSLOVANJU V 2016?
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Vir: www.bisnode.si

Skupen izvoz: 32,5 mrd €.

Najpomembnejši izvozniki: 
veliki subjekti – ustvarili so skoraj 
60 % celotnega izvoza.

V 2015/2016 se je izvoz povečal 
za 1,8 mrd € ali za 5,9 %.5,9 %

+

Z izvozom je slovensko 
gospodarstvo lani ustvarilo 38 % 
vseh prodajnih prihodkov. 

K povečanju so največ prispevali 
mikro subjekti (skoraj 1 mrd €). 

Več kot ½  izvoza predstavljajo 
predelovalne dejavnosti.

25 mrd € ali 77 % vseh prihodkov od 
prodaje je bilo ustvarjenih na trgih v EU. 

Najpomembnejša izvozna dejavnost: 
trgovanje z električno energijo

(ima 8,2-odstotni delež glede 
na celoten izvozni kolač).

K rasti prihodkov v absolutnem 
smislu je največ prispevala trgovina 

na debelo (+ 334 mio €).
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55 % CELOTNEGA IZVOZA USTVARILA PANOGA 
PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI
Top 3 izvozne panoge po prihodkih od prodaje:

NAŠ IZVOZNI PARADNI KONJ MED PREDELOVALNIMI DEJAVNOSTMI JE 
PROIZVODNJA MOTORNIH VOZIL, PRIKOLIC IN POLPRIKOLIC
Če našo najmočnejšo izvozno dejavnost pogledamo podrobneje, vidimo, da je naša najmočnejša izvozna predelovalna 
dejavnost proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic z 9,2-odstotnim deležem med vsemi dejavnostmi. Slednja je v 
absolutnem smislu v letu 2016 z 208 milijoni evrov tudi največ pripomogla k rasti izvoza. 

1. PREDELOVALNE 
 DEJAVNOSTI

PRIHODKI IZ IZVOZA V 2016
(V MRD €)

SPREMEMBA
2015/2016DELEŽ

Vir: www.bisnode.si

55,1 %17,9 5,1 %

2. TRGOVINA, 
 VZDRŽEVANJE IN 
 POPRAVILA 
 MOTORNIH VOZIL

19,4 %6,3 8,6 %

3. OSKRBA Z 
 ELEKTRIČNO 
 ENERGIJO, 
 PLINOM IN PARO

8 %2,6 -7,9 %

LEGENDA: = 2 mrd €                                                          

TOP 5 PROIZVODNIH DEJAVNOSTI PO PRIHODKIH 
PRIHODKI V 2016

(V MRD €)
DELEŽ
V 2016

SPREMEMBA
2015/2016

9,2 % +10,0 %

7,7 % +7,1 %

PROIZVODNJA KOVIN 6,6 % -5,2 %

5,6 % +12,5 %

PROIZVODNJA IZDELKOV IZ GUME 
IN PLASTIČNIH MAS 4,0 % +8,1 %

PROIZVODNJA MOTORNIH VOZIL, 
PRIKOLIC IN POLPRIKOLIC

LEGENDA: = 1 mrd €                                                          

PROIZVODNJA ELEKTRIČNIH 
NAPRAV

PROIZVODNJA KOVINSKIH IZDELKOV, 
RAZEN STROJEV IN NAPRAV

2,3

1,9

1,6

1,4

0,98

Vir: www.bisnode.si
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Med predelovalnimi dejavnostmi, ki so jim lani prihodki na tujih trgih najbolj upadli so: 
 
PROIZVODNJA KOVIN                                                            -90 MIO €
 
PROIZVODNJA KEMIKALIJ, KEMIČNIH IZDELKOV                    -52 MIO € 

PROIZVODNJA FARMACEVTSKIH SUROVIN IN PREPARATOV    -21 MIO €

Vir: www.bisnode.si

TRGOVINA NA DEBELO NAJBOLJ ZASLUŽNA ZA RAST IZVOZA

Če dejavnosti pogledamo bolj podrobno, na drugem nivoju, vidimo, da je bila trgovina na debelo s skoraj 334 milijoni 
evrov prirasta najbolj zaslužna dejavnost za rast izvoza v letu 2016. Največji minus na izvoznih trgih v letu 2016 je uspel 
dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro.

POSREDNIŠTVO IN TRGOVINA NA DEBELO, 
RAZEN Z MOTORNIMI VOZILI

TOP 5 IZVOZNIH DEJAVNOSTI PO RASTI 
PRIHODKOV IZ IZVOZA V ABSOLUTNEM SMISLU

PRIHODKI IZ IZVOZA V 2015
(V MRD €)

PRIHODKI IZ IZVOZA V 2016
(V MRD €)

RAZLIKA 2015/2016
(V MRD €)

Vir: www.bisnode.si

2,34 2,67 +334

PROIZVODNJA MOTORNIH VOZIL, 
PRIKOLIC IN POLPRIKOLIC 2,09 2,29 +208

PROIZVODNJA KOVINSKIH IZDELKOV, 
RAZEN STROJEV IN NAPRAV 1,23 1,39 +155

TRGOVINA NA DROBNO, 
RAZEN Z MOTORNIMI VOZILI 1,05 1,19 +138

PROIZVODNJA ELEKTRIČNIH 
NAPRAV 1,76 1,90 +127
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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 julijskem pregledu WorldWatch? Pred vami je nekaj 
najpomembnejših dogajanj v državah Bisnode Južni trgi in izbranih največjih svetovnih gospodarstvih. 

TRI DRŽAVE NA JUŽNIH TRGIH 
POSKOČILE NAVZGOR

Dun & Bradstreet je strateški partner skupine Bisnode.

Hrvaška
Oblikovanje nove koalicije začasno

olajšuje politično krizo.

Bosna in Hercegovina
Notranja politična nestabilnost lahko potencialno 

ogrozi dogovor z Mednarodnim denarnim skladom 
(IMF) o financiranju države.

Albanija
Dun & Bradstreet je Albanijo uvrstil v višji razred z 

nižjim tveganjem, saj se politični pogoji v tej državi 
izboljšujejo.

Slovenija
Dun & Bradstreet zaradi njene 5,3-odstotni rasti v 
prvem četrtletju uvrsti Slovenijo v višji razred z nižjim 
tveganjem. 

Srbija
Imenovanje Ane Brnabić za predsednico vlade 
pomeni nadaljevanje strukturnih reform.

Makedonia
Dun & Bradstreet glede na oceno tveganja 
Makedonijo uvrsti v višji razred z nižjim tveganjem, 
saj se politično okolje izboljšuje.

Nemčija
Napoved rasti realnega BDP se nadgrajuje, saj se 

napovedi še naprej izboljšujejo.

Velika Britanija
Po predčasnih volitvah v začetku junija je bila sedaj 

le ustanovljena vlada.

Italija
Gospodarstvo se širi z najhitrejšo stopnjo v zadnjih 

sedmih letih.

ZDA
Zaradi političnih razhajanj, ki ovirajo izvajanje 
ukrepov, plafon zadolženosti nima meje.

Kitajska
Novi zakon o kibernetski varnosti, ki velja od junija, 
bo vplival na številne sektorje.

Avstrija
Štiri mesece pred splošnimi volitvami po anketah 
sodeč vodijo konservativci.



Bisnode D&B Southern Market d.o.o.
T: 080 39 03

ODKRIJTE NA
  www.bisnode.si/dnb  

NEOMEJENI 
V GLOBALNEM 
POSLOVANJU 
Z D&B CREDIT.
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BDP, STOPNJA BREZPOSELNOSTI, INFLACIJA

RAST

PADEC

STOPNJA BREZPOSELNOSTI

INFLACIJA

BDP€€
€€
€€
€
€

NIČELNA RAST

Vir: www.bisnode.si

V prvem četrtletju 2017 je bila gospodarska rast med vsemi državami najvišja v SLOVENIJI, in sicer 5,3 ODSTOTKA, sledi ji 
HRVAŠKA z 2,5 ODSTOTKA. V SRBIJI je bila rast najnižja, le 1,2-ODSTOTNA. Za BOSNO IN HERCEGOVINO v obravnavanem obdobju 
še ni podatka. V primerjavi s predhodnim četrtletjem se je gospodarska rast zvišala le v SLOVENIJI, in sicer za kar 2,7 ODSTOTNE 
TOČKE. Na HRVAŠKEM in v SRBIJI se je gospodarska rast znižala – v prvi za 0,9, v drugi pa za kar 1,3 ODSTOTNE TOČKE.

Aprila 2017 je HRVAŠKA beležila 13,2-ODSTOTNO brezposelnost, SLOVENIJA pa le 9,8-ODSTOTNO. V primerjavi z marcem se je 
stopnja brezposelnosti znižala v obeh državah – na HRVAŠKEM za 1,2, v SLOVENIJI pa za 0,4 ODSTOTNE TOČKE. SRBIJA je po 
podatkih ILO v prvem četrtletju 2017 beležila 15,2-ODSTOTNO brezposelnost. V primerjavi z predhodnim četrtletjem se je 
ILO anketna brezposelnost v SRBIJI povečala za 1,6 ODSTOTNE TOČKE. BOSNA IN HERCEGOVINA pa je po podatkih ILO za leto 
2016 beležila 22,9-ODSTOTNO brezposelnost.  

Cene življenjskih potrebščin so se v maju 2017 na letni ravni v povprečju najbolj zvišale v SRBIJI, in sicer za 3,5 ODSTOTKA. 
V BOSNI IN HERCEGOVINI pa so se v povprečju zvišale najmanj – le za 1 ODSTOTEK. V primerjavi z enakim obdobjem 
predhodnega leta so se cene na letni ravni v povprečju zvišale v vseh državah. Najbolj na HRVAŠKEM, za 2,9 ODSTOTNE 
TOČKE, sledi SRBIJA, kjer so se v povprečju zvišale za 2,8 ODSTOTNE TOČKE, v SLOVENIJI za 1,9 ODSTOTNE TOČKE, v BOSNI IN 
HERCEGOVINI pa le za 0,9 ODSTOTNE TOČKE.  

SLOVARČEK:

BDP ali bruto domači proizvod je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem 
letu. Gospodarska rast je merjena s stopnjo rasti bruto domačega proizvoda (BDP) za četrtletno obdobje. Infografika prikazuje rast za 1. 
ČETRTLETJE 2017  in primerjavo s 4. četrtletjem 2016.

STOPNJA BREZPOSELNOSTI prikazuje delež oseb v aktivnem prebivalstvu, ki niso v delovnem razmerju. Izračunana je po dveh 
metodologijah: anketna brezposelnost (ILO) in registrirana brezposelnost. Za Slovenijo in Hrvaško je podan podatek za registrirano 
brezposelnost, za Bosno in Hercegovino ter Srbijo pa ILO, ker ni podatka o registrirani brezposelnosti. Infografika prikazuje podatek za 
APRIL 2017 ter trend gibanja glede na predhodni mesec.

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnjo rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen (letni indeks). Infografika prikazuje 
podatek o letni inflaciji za MAJ 2017 ter trend gibanja glede na enako obdobje leto prej.

SLO

1,5%5,3%

€€
€

9,8%

RS

1,2% 15,2%** 3,5%

€
€

HR

2,5% 1,1%13,2%

€
€
€

BIH

1,0%22,9%***

€€
€

2,6%*
podatek je za 4Q 2016

podatek je za 1Q 2017  

podatek je za leto 2016 
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DELEŽ NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ – MAJ 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.

Tudi maja 2017 je najvišji delež novoustanovljenih podjetij imela SLOVENIJA – 1,10 ODSTOTKA, najnižjega pa BOSNA IN 
HERCEGOVINA – 0,39 ODSTOTKA. V primerjavi s predhodnim mesecem sta obe, BOSNA IN HERCEGOVINA ter SLOVENIJA, 
zabeležili padec v številu novoustanovljenih podjetij: prva za 16,8 ODSTOTKA, druga pa za 7,1 ODSTOTKA. Na drugi strani je 
SRBIJA zabeležila rast – za kar 16,1 ODSTOTKA. Če za primerjavo vzamemo enako obdobje lani, ugotovimo, da je samo 
SLOVENIJA zabeležila rahlo rast novoustanovljenih podjetjih, in sicer za 0,44 ODSTOTKA. BOSNA IN HECEGOVINA ter SRBIJA pa 
sta zabeležili padec, prva za kar 23,6, druga za 0,41 ODSTOTKA. 

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

Za HR ni podatka.

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

Za BIH ni podatka.

DELEŽ
NOVOUSTANOVLJENIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE

DELEŽ IZBRISANIH PODJETIJ – MAJ 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.

Maja je najvišji delež izbrisanih podjetij ponovno imela HRVAŠKA, in sicer 1,25 ODSTOTKA, najnižjega pa SRBIJA – 0,16 
ODSTOTKA. V primerjavi z aprilom 2017 je SLOVENIJA zabeležila kar 58,7-ODSTOTNO rast izbrisanih podjetij, HRVAŠKA za 
22,7-ODSTOTNO, SRBIJA pa 13,6-ODSTOTNO. V primerjavi z enakim obdobjem lani je samo SRBIJA zabeležila rast izbrisanih 
podjetjih, in sicer za kar 43,3 ODSTOTKA. SLOVENIJA in HRVAŠKA sta zabeležili padec: prva za kar 14,5-ODSTOTKA, druga pa 
le za 0,9-ODSTOTKA.

DELEŽ
IZBRISANIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE0,16%0,74%1,25%
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0,29%

DELEŽ INSOLVENČNIH POSTOPKOV – MAJ 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 – MAJ 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

Maja je najvišji delež novih insolventnih podjetij ponovno beležila SLOVENIJA – 0,29 ODSTOTKA, najnižjega pa HRVAŠKA – 0,10 
ODSTOTKA. V primerjavi s predhodnim mesecem je samo SLOVENIJA beležila rast novih insolventnih podjetij, in to za kar 
40,7 ODSTOTKA, ostale države so zabeležile padec. Največji padec sta imeli BOSNA IN HERCEGOVINA ter SRBIJA – obe za 
11,2-ODSTOTKA, na HRVAŠKEM pa le za 7,6 ODSTOTKA. Glede na enako obdobje lani sta padec novih insolventnih podjetij 
zabeležili SLOVENIJA in HRVAŠKA, BOSNA IN HERCEGOVINA ter SRBIJA pa povečanje.

Vir: www.bisnode.si

30,36% 25,18% 9,13% 5,59%

DELEŽ
BLOKIRANIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE

Tudi maja je najvišji delež blokiranih podjetij imela BOSNA IN HERCEGOVINA – 30,36 ODSTOTKA, najnižjega pa SLOVENIJA – 5,59 
ODSTOTKA. To pomeni, da je v BOSNI IN HERCEGOVINI blokado beležilo vsako TRETJE podjetje, v SRBIJI vsako ČETRTO, na 
HRVAŠKEM vsako ENAJSTO, v SLOVENIJI pa vsako OSEMNAJSTO podjetje.

Če primerjamo s predhodnim mesecem so vse države zabeležile rast števila blokiranih podjetij. Najvišjo rast ima 
SLOVENIJA, in sicer za 13,7 ODSTOTKA; pri ostalih državah pa je bila rast nižja od 2 ODSTOTKOV. V primerjavi z enakim 
obdobjem lanskega leta sta padec v številu blokiranih podjetij beležili samo SLOVENIJA in HRVAŠKA – prva za 16,2, druga 
pa za 15,4 ODSTOTKA. BOSNA IN HERCEGOVINA ter SRBIJA sta zabeležili povečanje števila podjetij z blokado, in sicer BIH za 
5,3 ODSTOTKA, SRBIJA pa za 7,5 ODSTOTKA.

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

0,19%
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ALI STE VEDELI ...

… da je dejavnost oglaševanja in raziskovanja trga je v maju 2017 v 
Sloveniji štela 2.106 gospodarskih subjektov? Od tega je 54 % s.p.-jev, 
ostalo so pretežno gospodarske družbe. Kar 62 % je po velikosti 
mikro subjektov.  

… da so se celotni prihodki dejavnosti iz leta 2015 na leto 2016 
povečali iz 448 na 471 mio evrov oz. za 5,2 %? Najbolj so prihodke 
uspeli povečati v dejavnosti oglaševalskih agencij, in sicer za 9,3 %, 
medtem ko so v posredovanju oglaševalskega prostora prihodki 
upadli za 0,2 %.

… da je celotna dejavnost je v letu 2016 ustvarila 17,6 mio evrov 
čistega dobička, kar je 1,3 mio evra več kot v letu 2015? Dobiček 
oglaševalskih agencij je znašal 12,6 mio evrov, pri 
posredovanje oglaševalskega prostora 5,7 mio evrov, 
raziskovanje trga in javnega mnenja pa je lani ustvarilo izgubo 
v višini 760 tisoč evrov.

 … da domači trg predstavlja 78 % prihodkov iz prodaje v 
celotni dejavnosti? Tu so subjekti v letu 2016 ustvarili 348 

mio evrov, kar je predstavljalo 3,3-odstotno rast. 
Raziskovanje trga in javnega mnenja, za razliko od ostalih 

dveh dejavnosti, na domačem trgu ustvari komaj 35 % 
prihodkov iz prodaje, kar pomeni, da je zanje bistveno 

pomembnejši izvoz njihovih storitev.

… da dobri dve tretjini (67 %) subjektov znotraj 
dejavnosti posluje v poddejavnosti oglaševalskih 

agencij, 18 % v posredovanju oglaševalskega prostora 
ter 15 % v raziskovanju trga in javnega mnenja?

Bisnode Bilten julij 2017 13INTERVJU / ALI STE VEDELI

Vir: www.bisnode.si

15,1 %

17,8 %
67,1 %dejavnost oglaševalskih agencij

posredovanje oglaševalskega prostora

raziskovanje trga in javnega mnenja

+5,2 %

78 %

+1,3
mio €



Bisnode d.o.o.
Likozarjeva ul. 3,
SI-1000 Ljubljana

T:  080 39 03
E:  info.si@bisnode.com
W: www.bisnode.si


