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Uvodnik

RASTI Z MISLIJO NA UPORABNIKA

Zakaj so IT podjetja danes med najuspešnejšimi? Ker so 
popolnoma osredotočena na svojega uporabnika. Bistvo 
uspešnih danes izvira ne le iz maksimalno kakovostnih izdelkov 
ali storitev, ampak predvsem iz njihovega razumevanja strank ter 
njihove uporabniške izkušnje (ang. customer experience). Po 
definiciji, v tokratnem osrednjem intervjuju pravi Jukka Hyttinen, 
direktor marketinga in upravljanja z uporabniškimi izkušnjami v 
finskem Bisnode, uporabniška izkušnja pomeni vsak stik 
podjetja in njegovih strank, vključno z vsemi čustvi in izkušnjami, 
ki iz njega izhajajo. V iskanju najboljših rešitev, pisanih na kožo 
podjetjem, je Bisnode razvil rešitev Voice of the Customer, ki v 
realnem času zbira povratne informacije strank in z napredno 
analitiko pomaga graditi boljšo uporabniško izkušnjo. Zakaj? Da 
podjetjem pomaga dolgoročno rasti. 

Prav rast je zaznamovala poslovanje slovenskega gospodarstva 
v letu 2016, ki ga preučujemo v aktualni temi meseca. Razlog 
zanjo so, ugotavljamo, predvsem mikro, majhna in srednja 
podjetja, še posebej tista, ki so usmerjene tudi na izvozne trge 
znotraj EU. Pod drobnogled smo vzeli še Bisnode naročnike, ki 
so lani po vseh kazalcih prekosili povprečje slovenskega 
gospodarstva. 

Prepričan sem, da se bo obdobje gospodarske rasti nadaljevalo 
tudi letos. Za Bisnode Južni trgi pa trdno verjamem, da bomo na 
področju pametnih podatkov še naprej igrali ključno vlogo ter 
podjetja podpirali pri dvigu učinkovitosti poslovanja in s podatki 
podprtega tržnega razvoja. Praksa kaže, da podjetja, ki 
uporabljajo podatke in poslovno analitiko, rastejo hitreje, varneje 
in dosegajo višjo dobičkonosnost – v tem je še veliko rezerve za 
podjetja v Sloveniji in v regiji. 

generalni direktor Bisnode Južni trgi 

Podjetja, ki uporabljajo 
podatke in poslovno analitiko, 
rastejo hitreje, varneje in 
dosegajo višjo dobičkonosnost.

Milan Dragić,

https://www.bisnode.si/produkti-in-resitve/voice-of-the-customer/


Tema meseca

SLOVENSKO GOSPODARSTVO 
V LETU 2016: RAST, RAST, RAST!

Junija smo pod drobnogled vzeli poslovanje 124.465 gospodarskih subjektov, ki so oddali finančne podatke, v Sloveniji v 
letu 2016. Ključna ugotovitev? Slovensko gospodarstvo je v letu 2016 poslovanje vidno izboljšalo. 

'Krivec' za to so predvsem gospodarske družbe – pretežno mikro, pa tudi srednje in majhne enote – še posebej tiste, ki so 
usmerjene tudi na izvozne trge znotraj EU. Med najuspešnejšimi panogami so bile trgovina, predelovalne dejavnosti, 
finančno zavarovalniški sektor in tudi promet in skladiščenje. Kako jim je to uspevalo, si oglejte v nadaljevanju.

SPRIČEVALO SLOVENIJE V LETU 2016 GLEDE NA LETO 2015:

94 % PRIHODKOV USTVARILE GOSPODARSKE DRUŽBE

2015 2016
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celotni prihodki: + 4,5 %  

+ 2 %dodana vrednost
na zaposlenega:

čisti dobiček: + 63 %  + 1,6 %povprečna mesečna plača:

število delovnih mest: + 25.000

Bisnode ugotavlja: Najbolj so prihodke povečali s.p.-ji: za 7,7 %; gospodarske družbe za 4,4 %. Slednje so ustvarile skoraj 
94 % vseh prihodkov. Skoraj polovico prihodkov ustvarijo velike enote, najvišja rast prihodkov pa je lani uspela mikro 
enotam – za kar 16,8 %. 
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94 % 
ustvarile 
gospodarske 
družbe

5 % 
ustvarili s.p.-ji

< 1 % 
ustvarile zadruge

+ 4,5 %

Vir: www.bisnode.si

Vir: www.bisnode.si
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Glavni panogi, ki skupaj ustvarita skoraj 2/3 vseh prihodkov, sta: 

V letu 2016 so se celotni prihodki najbolj POVEČALI v: V letu 2016 so se celotni prihodki najbolj ZNIŽALI v: 

TRGOVINA, 
VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA 
MOTORNIH VOZIL

FINANČNE IN 
ZAVAROVALNIŠKE 
DEJAVNOSTI 

76 %

12 %

12 %

GOSTINSTVO 

USTVARJENI NA DOMAČEM TRGU

• rast glede na 2015: + 4 %.                        

38%
PRIHODKI OD IZVOZA

• rast glede na 2015: + 5,9 %;  

• 25 mrd € ustvarjenih na trgih EU;

• najmočnejša izvozna panoga po

   prihodkih iz prodaje: predelovalne      
   dejavnosti (18 mrd €); 

• mikro enote so v 2016 najbolj povečale  
  prihodke iz prodaje na tujih trgih (za kar 27 %).
                      

IZOBRAŽEVANJE 

PRIHODKI
OD PRODAJE:

87 mrd €

> 54 mrd €

32,5 mrd €

> 30
mrd €

 

> 27
mrd €

 

dobrih

 
PREDELOVALNE 
DEJAVNOSTI

OSKRBA Z 
ELEKTRIČNO 
ENERGIJO, PLINOM 
IN PARO 

-7 %

GRADBENIŠTVO -3 %

STRUKTURA CELOTNIH PRIHODKOV V 2016

Vir: www.bisnode.si

Vir: www.bisnode.si
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ČISTI DOBIČEK NAVZGOR ZA KAR 63 %

STABILNEJŠA STRUKTURA FINANČNIH VIROV
Po upadanju sredstev vse od krize v letu 2008 se je negativni trend ustavil: sredstva gospodarskih subjektov so se lani 
ponovno povečala iz 90 na 94 mrd € (+4 %). Spremembe v gibanju sredstev in kapitala so v lani pripeljale do še stabilnejše 
strukture finančnih virov, kjer je delež kapitala po novem že 47 %. Ugotovimo, da se je v letu 2016 izboljšala tako kratkoročna 
kot dolgoročna likvidnost poslovanja.

2015 2016

4

3

2

1

0

2,1
mrd €

3,5
mrd €

3,2 mrd € 
ustvarile gospodarske 
družbe

268 mio €  
ustvarili s.p.-ji

- 405.000 €  
ustvarile zadruge

+ 63 %

Bisnode ugotavlja: Največ, 52 % celotnega dobička, so lani ustvarile velike enote, ki so zabeležile tudi najvišjo, kar 
165-odstotno rast čistega dobička glede na leto poprej.

Panoge, ki so v 2016 ustvarile največ ČISTEGA DOBIČKA: Edina panoga, ki je v letu 2016 ustvarila IZGUBO:

PREDELOVALNE 
DEJAVNOSTI 1,4 mrd €

PROMET IN
SKLADIŠČENJE 378 mio €

663 mio €
TRGOVINA, 
VZDRŽEVANJE 
IN POPRAVILA 
MOTORNIH VOZIL

GRADBENIŠTVO

PROMET IN
SKLADIŠČENJE 25 % POSLOVANJE Z

NEPREMIČNINAMI 13 %

-72 mio €

KRATKOROČNA STABILNOST finančnih virov se je 
med leti 2015-2016 najbolj dvignila v panogi:

DOLGOROČNA STABILNOST finančnih virov se je 
med leti 2015-2016 najbolj dvignila v panogi:

Vir: www.bisnode.si

Vir: www.bisnode.si

Vir: www.bisnode.si
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VEČ KOT ZA POLOVICO BOLJ DOBIČKONOSNI, A ENAKO UČINKOVITI
Učinkovitost poslovanja, merjena z obratom sredstev:

25.000 NOVIH ZAPOSLENIH, VIŠJA DODANA VREDNOST
Število zaposlenih na podlagi delovnih ur se je v letu 2016 povečalo za več kot 25.000 ali za več kot 5 % - v relativnem 
smislu še najbolj pri s.p-jih, v gostinski dejavnosti. V absolutnem številu je največ novih zaposlitev prispevala panoga 
predelovalnih dejavnosti, preko 8.000.

Dvig povprečne mesečne plače:

Višja dodana vrednost na zaposlenega: 

Dobičkonosnost sredstev (ROA) in kapitala (ROE):

2015

100 %

0 % 1 %

2016

2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 %

ROE

ROA

75 %

50 %

25 %

0

96 %
2016

96 %=

2015

1.500 €

1.000 €

500 €

0
2016

1.465 € 1.488 €

+1,6 %

2015

Bisnode ugotavlja: Bistveno – za 
več kot polovico – sta se v letu 
2016 povečali dobičkonosnost 
sredstev (ROA) in 
dobičkonosnost kapitala (ROE). 
Za to so bile najbolj zaslužne 
velike gospodarske družbe.

Bisnode ugotavlja: Najvišjo dodano vrednost dosegajo v gospodarskih družbah, in sicer 42.094 €, precej nižjo SP-ji in 
zadruge. Večje enote dosegajo večjo dodano vrednost na zaposlenega, tj.  53.683 € v letu 2016.

2015

45.000 €

30.000 €

15.000 €

0
2016

40.322 € 41.132 €

+2 %

Vir: www.bisnode.si

Vir: www.bisnode.si
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SREDSTVA KAPITAL CELOTNI PRIHODKI ČISTI POSLOVNI IZID

Tema meseca

BISNODE NAROČNIKI PO VSEH KAZALCIH PREKAŠAJO 
POVPREČJE SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA 

Pod drobnogled smo vzeli uspešnost Bisnode naročnikov glede na slovensko gospodarstvo v letu 2016. V analizo so bili 
vključeni vsi Bisnode naročniki, razen tistih, ki so zavezani k reviziji, od katerih do priprave analize nismo prejeli soglasja.

Kot razkrivajo podatki za leto 2016 igrajo Bisnode naročniki še kako pomembno vlogo v slovenskem gospodarstvu – 
predstavljajo namreč več kot polovico slovenske gospodarske moči.

DELEŽ BISNODE NAROČNIKOV V GOSPODARSTVU (V 2016):

POSLOVANJE BISNODE NAROČNIKOV 

Bisnode naročniki lahko leto 2016 označijo kot zelo uspešno – enako kot slovensko gospodarstvo so povečali prihodke, 
profitno maržo, dobičkonosnost in solventnost.

51 % 55 % 54 % 56 %

Celotni prihodki

Čisti poslovni izid

Neto profitna marža 

Dobičkonosnost sredstev - ROA 

Dobičkonosnost kapitala - ROE 

Solventnost 

48,5 mrd €

1,9 mrd €

4,0 %

4,0 %

8,3 %

49 %

v 2016

2,3 % 

34,9 %

31,9 %

31,4 %

27,7 %

2,9 %

2016 / 2015

ROA

ROE

Definicije si lahko preberete TUKAJ.

Vir: www.bisnode.si

Vir: www.bisnode.si

https://www.bisnode.si/novice/bisnode-vsebine/slovar
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Neto
profitna

marža

Bisnode naročniki v letu 2016 prekašajo povprečje slovenskega gospodarstva v prav vseh izbranih kazalnikih poslovanja:

3,7 %

Bisnode naročniki

3,8 % 3,9 % 4,0 %

Slovensko gospodarstvo - povprečje

4,0 %
3,8 %

Solventnost

43 % 44 % 45 % 46 % 47 % 48 % 49 % 50 %

49 %
45 %

Dobičkonosnost
sredstev

3,5 % 3,6 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,1 %

4,0 %
3,7 %

Dobičkonosnost
kapitala

Učinkovitost

93 % 94 % 95 % 96 % 97 % 98 % 99 % 100 % 101 % 102 %

101 %
96 %

8,14 % 8,16 % 8,18 % 8,20 % 8,22 % 8,24 % 8,26 % 8,28 % 8,30 % 8,32 %

8,3 %
8,2 %

Vir: www.bisnode.si
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Intervju z Jukko Hyttinenom, direktorjem marketinga in upravljanja z 
uporabniškimi izkušnjami (CEM) v finskem Bisnode, o tem, kaj so 
uporabniške izkušnje (ang. customer experience), zakaj so pomembne in 
kako jih lahko Bisnode spremlja v realnem času.

Kaj so uporabniške izkušnje? Kaj ta besedna zveza pomeni?

Po eni od definicij pomeni vsak stik podjetja in njegovih strank, vključno 
z vsemi čustvi in izkušnjami, ki iz njega izhajajo. Veliko ljudi in podjetij ta 
izraz različno uporablja, odvisno od njihove dejavnosti.

Ima Bisnode kakšno rešitev, povezano s spremljanjem uporabniške izkušnje?

Da, to je produkt Voice of the customer. V tradicionalnih anketah o 
zadovoljstvu strank, ki jih običajno opravite enkrat ali dvakrat na leto, 
svojim strankam postavite veliko vprašanj. Kar mi storimo, je, da 
raziskavo postavimo v realen čas v izbranem okolju. Pravzaprav 'smo 

prisotni' ob stiku stranke in podjetja, nato pa izkušnjo izmerimo, analiziramo podatke in učinek na 
stranko. Tako lahko vi razvijete posel, podjetje in ljudi, ki vaše storitve dejansko izvajajo.

Same podatke zberemo po stiku. Pokličete na primer službo za storitve strank, kontaktni center, 
obiščete podružnico banke oz. trgovino, nato pa vam pošljemo anketo. Tako pridobivamo podatke o 
čustvih in povratne informacije neposredno po vašem stiku s podjetjem, njegovim produktom ali 
storitvijo.

Kako prepričati stranke, da sodelujejo v raziskavi?

Verjamem, da nihče nikoli ne doseže 100-odstotnega odziva, kadar dela z ljudmi. Če ste naklonjeni 
blagovni znamki in podjetju, ste veliko bolj pripravljeni podati povratne informacije. To je vzajemna 
korist, saj podjetje, ki zagotavlja neko storitev ali izdelek, stranki omogoča sodelovanje pri njegovem 
razvoju.

Seveda tehnično pri produktu Bisnode Voice of the customer poskušamo na veliko različnih načinov 
prepričati ljudi, da odgovarjajo na vprašanja. Nujno je pristopiti na pravi način in v pravem trenutku. In 
pripraviti raziskavo s pravimi vprašanji, postavljenimi na ustrezen način, da se ljudje pri odgovarjanju 
počutijo dobro. 

Obstaja več ponudnikov produkta Voice of the customer. Katere so glavne prednosti rešitve družbe Bisnode?

Veliko jih zagotavlja orodje za raziskave mnogih vprašanj. Mi nudimo rešitev, ko je že znano, kaj in kako 
povprašati, ta rešitev pa oblikuje anketo za stranke o stiku s podjetjem; potem sledi analiza podatkov. 
Imamo okvir znotraj koncepta in programsko opremo za analizo povratnih informacij, ki smo jih dobili. 
Tako lahko na primer ljudje v kontaktnem centru razumejo, kako uporabiti podatke za nadaljnji razvoj. 
Naše bistvo niso meritve, ampak zagotavljanje analitike za razvoj in za upravljanje človeških virov.

Navade kupcev so se v zadnjih letih bistveno spremenile. Kateri so novi trendi, kaj nas, po vašem mnenju, čaka 
v prihodnosti?

Veliko se je zgodilo. Konkurenca v številnih panogah ni več le lokalna, postala je globalna. V vsaki 
dejavnosti obstajajo in bodo obstajali akterji, kot je v prodaji na drobno Amazon, ki so zelo pomembni, 
saj delujejo po vsem svetu in običajno ponujajo najnižjo ceno. Zmagovalci bodo le tisti z najnižjimi 
cenami. In kaj bodo drugi storili, da bodo preživeli? Ti so in bodo po mojem mnenju odvisni od izkušenj 
strank. Družbe lahko torej poskušajo s strategijo najcenejšega ponudnika ali pa pri ustvarjanju lastnega 
koncepta najdejo svojo nišo oz. ponudijo odlično storitev, za katero so kupci pripravljeni plačati več. 
Menim, da globalna konkurenca potiska podjetja v ti dve smeri, torej da so vodilna glede na ceno ali 
uporabniško izkušnjo. To je seveda samo en vidik.

Prav tako je zelo pomemben splet. Stranke vse več storitev uporabljajo prek mobilnega ali drugega 
spletnega okolja. Če ste podjetje s strankami iz različnih starostnih skupin, mladimi in starimi, morate biti 
sposobni razumeti, kaj vaši kupci iščejo. Prihaja čas vse bolj osebnega pristopa.

Dodaten izziv je verjetno prepoznati čustva strank. Kako jih v pravem trenutku ujeti na spletu?

Mogoče bi najbolje pojasnil s primerom. Pomislite na 'stari' svet. V vasi ste imeli eno trgovinico; trgovec 
je poznal vsako stranko, ker je bil vedno v trgovini. S strankami se je pogovarjal, poznal je njihovo 
zgodovino in kaj so kupovali. Danes je ta 'inteligenca' prodajalca na drobno prenesena v CRM in sorodne 
sisteme. Vprašanje je, ali lahko te sisteme avtomatiziramo in jih naredimo tako inteligentne, da bi bili 
sposobni razumeti čustva. Tudi na spletu je na voljo veliko podatkov o nakupih, informacij o zgodovini 
strank in o tem, kaj želijo. Vse verjetneje je, da bo programska oprema dejansko postala enako 
inteligentna kot trgovec, torej kot oseba, ki se srečuje s kupci. A trenutno še nismo tam.

NE OSREDOTOČAMO SE NA MERITVE, 
TEMVEČ NUDIMO ANALITIKO ZA RAZVOJ
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prepričati ljudi, da odgovarjajo na vprašanja. Nujno je pristopiti na pravi način in v pravem trenutku. In 
pripraviti raziskavo s pravimi vprašanji, postavljenimi na ustrezen način, da se ljudje pri odgovarjanju 
počutijo dobro. 

Obstaja več ponudnikov produkta Voice of the customer. Katere so glavne prednosti rešitve družbe Bisnode?

Veliko jih zagotavlja orodje za raziskave mnogih vprašanj. Mi nudimo rešitev, ko je že znano, kaj in kako 
povprašati, ta rešitev pa oblikuje anketo za stranke o stiku s podjetjem; potem sledi analiza podatkov. 
Imamo okvir znotraj koncepta in programsko opremo za analizo povratnih informacij, ki smo jih dobili. 
Tako lahko na primer ljudje v kontaktnem centru razumejo, kako uporabiti podatke za nadaljnji razvoj. 
Naše bistvo niso meritve, ampak zagotavljanje analitike za razvoj in za upravljanje človeških virov.

ALI STE VEDELI, DA ... 

... so najboljši plačniki Danci, saj imajo 86,5 % pravočasnih 
plačnikov? 

Celotno analizo si lahko preberete TUKAJ.

Navade kupcev so se v zadnjih letih bistveno spremenile. Kateri so novi trendi, kaj nas, po vašem mnenju, čaka 
v prihodnosti?

Veliko se je zgodilo. Konkurenca v številnih panogah ni več le lokalna, postala je globalna. V vsaki 
dejavnosti obstajajo in bodo obstajali akterji, kot je v prodaji na drobno Amazon, ki so zelo pomembni, 
saj delujejo po vsem svetu in običajno ponujajo najnižjo ceno. Zmagovalci bodo le tisti z najnižjimi 
cenami. In kaj bodo drugi storili, da bodo preživeli? Ti so in bodo po mojem mnenju odvisni od izkušenj 
strank. Družbe lahko torej poskušajo s strategijo najcenejšega ponudnika ali pa pri ustvarjanju lastnega 
koncepta najdejo svojo nišo oz. ponudijo odlično storitev, za katero so kupci pripravljeni plačati več. 
Menim, da globalna konkurenca potiska podjetja v ti dve smeri, torej da so vodilna glede na ceno ali 
uporabniško izkušnjo. To je seveda samo en vidik.

Prav tako je zelo pomemben splet. Stranke vse več storitev uporabljajo prek mobilnega ali drugega 
spletnega okolja. Če ste podjetje s strankami iz različnih starostnih skupin, mladimi in starimi, morate biti 
sposobni razumeti, kaj vaši kupci iščejo. Prihaja čas vse bolj osebnega pristopa.

Dodaten izziv je verjetno prepoznati čustva strank. Kako jih v pravem trenutku ujeti na spletu?

Mogoče bi najbolje pojasnil s primerom. Pomislite na 'stari' svet. V vasi ste imeli eno trgovinico; trgovec 
je poznal vsako stranko, ker je bil vedno v trgovini. S strankami se je pogovarjal, poznal je njihovo 
zgodovino in kaj so kupovali. Danes je ta 'inteligenca' prodajalca na drobno prenesena v CRM in sorodne 
sisteme. Vprašanje je, ali lahko te sisteme avtomatiziramo in jih naredimo tako inteligentne, da bi bili 
sposobni razumeti čustva. Tudi na spletu je na voljo veliko podatkov o nakupih, informacij o zgodovini 
strank in o tem, kaj želijo. Vse verjetneje je, da bo programska oprema dejansko postala enako 
inteligentna kot trgovec, torej kot oseba, ki se srečuje s kupci. A trenutno še nismo tam.
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… so najslabši plačniki v Romuniji, kjer so v letu 2016 imeli 
komaj 17,6 % pravočasnih plačnikov?

…  je v Sloveniji 43,7 % pravočasnih plačnikov? To je 4,6 
odstotne točke nad evropskim povprečjem, a hkrati 0,4 % 
manj kot v letu 2015.

To je nekaj ugotovitev analize globalnih plačilnih navad v letu 2016, ki so jo pripravili v 
CRIBIS D&B, družbi, ki je del partnerske mreže D&B Worldwide Network.

https://www.bisnode.si/storage/doc/201705/payment-study-2017light.pdf
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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 majskem pregledu WorldWatch? Pred vami je nekaj 
najpomembnejših dogajanj v državah Bisnode Južni trgi in izbranih največjih svetovnih gospodarstvih. 

DOGAJANJE NA JUŽNIH TRGIH POD VPLIVOM 
AGROKORJA IN POLITIČNE NESTABILNOSTI

Dun & Bradstreet je strateški partner skupine Bisnode.

Albanija
D & B je zaradi vse večje politične nestabilnosti v 
Albaniji to uvrstil v razred nižje, tj. razred z višjim 

tveganjem. 

Bosna in Hercegovina
Politika postajajo vse bolj zaskrbljena, saj Srbi 

bojkotirajo osrednje vladne institucije.

Hrvaška
Vladna koalicija se je sesula zaradi Agrokorjeve krize.

Makedonia
Blokiranje predlagane nove koalicije pomeni, da 
država nima učinkovite vlade.

Srbija
Predsednik vlade Aleksander Vučić zmaga na 
volitvah.

Slovenija
Poostren nadzor na mejah povzroča zamude na meji 
s Hrvaško.

Nemčija
Gospodarski kazalniki potrjujejo močno in stabilno 

ekonomijo z možnostjo nadaljnjega izboljšanja.

Velika Britanija
Ankete kažejo zanesljivo zmago sedanje vlade na 

predčasnih volitvah 8. junija.

Italija
Gospodarstvo se še vedno bori, da bi našlo zagon.

ZDA
Počasna rast BDP-ja se v prvem četrtletju leta 2017.

Kitajska
Hitrosti rasti realnega BDP-ja v prvem četrtletju ne 
bo mogoče vzdrževati.

Rusija
Gospodarstvo, ki je izstopilo iz recesije v četrtem 
četrtletju 2016, pričakuje njegov zagon v začetku 
letošnjega leta.



Članek

VEGA IT SOURCING JE ZLATA GAZELA SRBIJE 2017

Družba Bisnode Srbija je 17. maja 2017 v Beograjski 
mestni skupščini razglasila zmagovalce izbora 
Gazela Srbije 2017. Priznanje Zlata gazela 2017 je 
prejelo podjetje Vega IT Sourcing. Srebrna gazela je 
pripadla podjetju Termovent Komerc, bronasta 
gazela pa podjetju Jugotex. 

Podjetja so se v vrh prebila med izmed najboljšimi 
500 podjetij z najvišjim BSX indeksom in rastjo 
prodaje v zadnjih petih letih (2011–2015). Izmed 20 
kandidatov, s katerimi je Bisnode Srbija opravil 
intervju, sta se v peterico finalistov uvrstili še 
podjetji Milanović Engineering in Jugo-Impex EER.

Podjetje srečnih ljudi, ki spreminjajo svet na bolje

Vega IT Sourcing je bilo ustanovljeno leta 2008 z ambicijo, da ustvarjajo okolje, v katerem bodo 
sodelavci na delo prihajali motivirani in srečni. Želeli so jim omogočiti dobre pogoje za delo in narediti 
nekaj dobrega za skupnost. Ukvarjajo se z izgradnjo programskih rešitev – od prototipov in arhitekturnih 
rešitev, testiranju, do pomoči pri migraciji in vzdrževanju. V obdobju 2011–2015, je podjetje zabeležilo 
indeks rasti 5,35 in leta 2016 ustvarilo prihodke v višini 6,3 milijarde evrov, pri čemer delež izvoza v 
prihodkih znaša 100 %. Svoje izdelke in storitve zagotavljajo na trgih Velike Britanije, Nizozemske, 
Belgije in Švice. Podjetje ima danes 120 zaposlenih, kar kaže na skoraj 40-odstotno rast v primerjavi z 
letom 2015. Lani so odprli pisarno v Zrenjaninu in vložili v ustanovitev treh partnerskih podjetij. 

»Vega IT Sourcing, ki posluje z odlično A1++ bonitetno oceno, je podjetje, ki prispeva h gospodarskemu 
razvoju države in prispeva k vključevanju Srbije v mednarodni tehnološki razvoj,« so v obrazložitev 
zapisali člani Sveta Gazela, ki mu predseduje Aleksandar Vlahović, predsednik Zveze ekonomistov 
Srbije. Nagrado Zlata Gazela Srbije je direktorju Vladanu Ostojiću podelil Marko Čadež, predsednik 
Srbske gospodarske zbornice. 

500 gazel ustvarilo 23.539 novih delovnih mest

Pomen gazel za gospodarstvo je na dogodku predstavila 
Irina Zdravković, predsednica organizacijskega odbora 
Gazela. 500 gazel na lestvici je v petih letih podvojilo 
prodajo in ustvarilo kar 23.539 novih delovnih mest.

Poleg članov sveta Gazele so potencial in pozitiven 
vpliv, ki ga imajo Gazele v Srbiji, prepoznali partnerji 
projekta: VIP mobile d.o.o., Banca Intesa, Goclick ter 
Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani. Medijski 
partnerji, ki podpirajo projekt, so: Ekonometar, Business 
Magazine, Business and Finance magazine in 
Controlling Magazine. 

Lani je priznanje Zlata gazela osvojilo podjetje Chemical 
Agrosava.
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Člani Sveta Gazela Srbija, ki so sodelovali v izboru nagrajenih gazel: 

Aleksandar Vlahović, predsednik Srbskega združenja ekonomistov in predsedujoči Svetu Gazela

Katarina Obradović Jovanović, namestnica ministra za gospodarstvo 
(s podporo ministra Gorana Kneževića)

Marko Čadež, predsednik Gospodarske zbornice Srbije

Milan Petrović, član UO Združenja managerjev Srbije

Željko Sertić, nekdanji minister za gospodarstvo

Ana Žegarac, direktorica razvojne agencije Srbije

Dr. Dejan Šoskić, profesor na Ekonomski fakulteti v Beogradu

Dragica Pilipović Chaffey, podpredsednica, United Group

Petar Mirković, direktor Chemical Agrosava, Zlata gazela Srbije 2016

Maja Kolar, direktorica poslovanja malih in srednjih podjetij, Banca Intesa

Dejan Turk, direktor, VIP mobile

Maria Anselmi, direktorica za operativno odličnost, Bisnode Group
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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 najvišja v SLOVENIJI, in sicer 5,3 ODSTOTKA, sledita ji HRVAŠKA z 2,5 
ODSTOTKA in SRBIJA z le 1,2 ODSTOTKA. Za BOSNO IN HERCEGOVINO za izbrano obdobje podatkov še ni. V primerjavi s 
predhodnim četrtletjem (4Q 2016) se je gospodarska rast zvišala le v SLOVENIJI, in sicer za 2,7 ODSTOTNE TOČKE. Na 
HRVAŠKEM in v SRBIJI se je gospodarska rast znižala – na HRVAŠKEM za 0,9, v SRBIJI pa za 1,3 ODSTOTNE TOČKE. Po 
preliminarnih podatkih za leto 2016 sta SLOVENIJA in HRVAŠKA lani zabeležili gospodarsko rast – HRVAŠKA 2,9-ODSTOTNO, 
SLOVENIJA PA 2,5-ODSTONO. 

Marca 2017 je HRVAŠKA beležila 14,4-ODSTOTNO brezposelnost, SLOVENIJA pa 10,2-ODSTOTNO. V primerjavi s februarjem se 
je stopnja brezposelnosti znižala v SLOVENIJI, in sicer za 0,7 ODSTOTNE TOČKE, na HRVAŠKEM pa za 0,9 ODSTOTNE TOČKE. 
SRBIJA je po podatkih ILO v prvem četrtletju 2017 beležila 15,2-ODSTOTNO brezposelnost, BOSNA IN HERCEGOVINA pa je po 
ILO za leto 2016 beležila 22,9-ODSTOTNO brezposelnost.  
  
Cene življenjskih potrebščin so se v aprilu 2017 na letni ravni v povprečju najbolj zvišale v SRBIJI, in sicer za 4 ODSTOTKE, 
sledita ji SLOVENIJA z 1,8 ODSTOTKA ter HRVAŠKA z 1,4 ODSTOTKA. V primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta so se 
cene na letni ravni v povprečju najbolj zvišale prav v SRBIJI, in sicer za 3,6 ODSTOTNE TOČKE. Sledi ji HRVAŠKA, kjer so se 
cene na letni ravni v povprečju zvišale za 3,1 ODSTOTNE TOČKE, v SLOVENIJI za 2,4 ODSTOTNE TOČKE, v BOSNI IN HERCEGOVINI 
pa le za 0,2 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 4. 
ČETRTLETJE 2016  in primerjavo s 1. četrtletjem 2017.

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 
MAREC 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 APRIL 2017 ter trend gibanja glede na enako obdobje leto prej.

SLO

1,8%5,3%

€€
€

10,2%

RS

1,2% 15,2%* 4,0%

€
€

HR

2,5% 1,4%14,4%

€
€
€

BIH

0,3%22,9%***

€€
€

2,6%**
podatek je za 1Q 2017

podatek je za 4Q 2016  

podatek je za leto 2016 
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PREGLED GOPODARSTVA - JUŽNI TRGI

DELEŽ NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ – APRIL 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 aprila 2017 je najvišji delež novoustanovljenih podjetij imela Slovenija – 1,19 ODSTOTKA, najnižjega pa HRVAŠKA – 0,06 
ODSTOTKA. To pomeni, da se je eno novo podjetje v SLOVENIJI ustanovilo na vsakih 85, na HRVAŠKEM pa na vsakih 1.700 
podjetij.

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

Vir: www.bisnode.si
Preliminarni podatki za HR in SR. Za BIH ni podatka.

1,19%

DELEŽ
NOVOUSTANOVLJENIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE0,41% 0,06%

DELEŽ IZBRISANIH PODJETIJ – APRIL 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.

Aprila je najvišji delež izbrisanih podjetij ponovno imela HRVAŠKA – tokrat le 0,99 ODSTOTKA, najnižjega pa SRBIJA – 0,14 
ODSTOTKA. Na HRVAŠKEM se je tako izbrisalo eno podjetje na vsakih 100, v SRBIJI pa le na vsakih 700 podjetij.

DELEŽ
IZBRISANIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE0,14%0,47%0,99%

0,44%
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0,21%

DELEŽ INSOLVENČNIH POSTOPKOV – APRIL 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
INSOLVENČNIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE

Aprila je najvišji delež novih insolventnih podjetij ponovno beležila SLOVENIJA – 0,21 ODSTOTKA, enakega ima tudi BOSNA 
IN HERZEGOVINA, najnižjega pa  HRVAŠKA – 0,09 ODSTOTKA. Tako se je v SLOVENIJI en novi insolvenčni postopek začel na 
vsakih 450 podjetij, na HRVAŠKEM pa na vsakih 1.100 podjetij.

DELEŽ BLOKAD – APRIL 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.

Vir: www.bisnode.si

30,23% 24,81% 9,24% 4,95%

DELEŽ
BLOKIRANIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE

Tudi aprila je najvišji delež blokiranih podjetij imela BOSNA IN HERCEGOVINA – 30,23 ODSTOTKA, najnižjega pa SLOVENIJA – 
4,95 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 DVAJSETO podjetje.

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

0,09%0,21%
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