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Uvodnik

DRAGOCEN JE UVID, NE INFORMACIJA

Ali veste, da večina vaše dnevne rutine pušča digitalno sled? Ste 

pomislili, da vsak dan prispevate k nastajanju nepregledne 

količine podatkov, eksponentne rasti digitalnih informacij in 

masovnih podatkov, t. i. Big Data? Podatke ljudje in podjetja 

danes ustvarjamo in pridobivamo veliko hitreje, kot smo jih 

sposobni obdelovati, analizirati in izkoristiti. Raziskava MIT kaže, 

da je dejansko uporabljenih in analiziranih le 0,5 odstotka vseh 

razpoložljivih podatkov, ki na svetu obstajajo. 

A sama informacija ne nosi uporabne vrednosti; uporaben je šele 

uvid, ki ga dobimo na podlagi informacij, relevantnih za naš 

posel. Vredna je samo tista informacija, umeščena v pravi 

kontekst, to pa so najpogosteje potrebe, priložnosti in tveganja 

podjetja. V Bisnode se več kot 300 podatkovnih znanstvenikov in 

analitikov vsak dan intenzivno ukvarja, da iz nepregledne mase 

podatkov pridobiva tiste 'skrite' napovedne informacije, ki so za 

vaš posel relevantne danes. Ker boste z njimi sprejeli pametne 

poslovne odločitve za jutri. 

V tokratni temi meseca analiziramo drugo najmočnejšo 

gospodarsko panogo v Sloveniji – predelovalne dejavnosti. Te so 

lani ustvarile kar dobrih 26 milijard evrov prihodkov iz prodaje in 

so vse močneje prisotne na zahtevnih evropskih trgih. Preberite 

še, kakšne spremembe nam bo maja 2018 prinesla nova uredba 

GDPR in se nanjo pripravite že danes.

Direktor marketinga
Bisnode Južni trg

Vredna je samo tista 
informacija, umeščena v pravi 
kontekst, to pa so najpogosteje 
potrebe, priložnosti in tveganja 
podjetja.

Višeslav Majić
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Tema meseca

PREDELOVALNE DEJAVNOSTI: GONILNA PANOGA, VSE MOČNEJE PRISOTNA NA ZAHTEVNIH EVROPSKIH TRGIH
Predelovalne dejavnosti so druga najmočnejša gospodarska panoga v Sloveniji. Čeprav v tej dejavnosti posluje le dobrih 12 % vseh gospodarskih subjektov, ti ustvarjajo 30 % celotnih prihodkov slovenskega gospodarstva. V letu 2016 je predelovalna 
dejavnost tako ustvarila dobrih 26 milijard evrov prihodkov iz prodaje, celotno slovensko gospodarstvo pa slabih 87 milijard evrov. 

KAJ JE DOBRO VEDETI O PREDELOVALNI 
DEJAVNOSTI V SLOVENIJI?

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SE NIŽAJO, DOBIČEK RASTE
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Zajema
20.181 podjetij
ali dobrih 12 %
vseh podjetij.

Dobrih
92 % podjetij so

mikro enote,
organizirane kot
s. p. ali d. o. o. 26 mrd €

prihodkov iz prodaje
je bilo v letu 2016

ustvarjenih v
dejavnosti. 

1.558 € 
znaša povprečna

bruto plača. 

Dodana
vrednost na

zaposlenega je 
41.859 €. 

178.085
je zaposlenih v tej
dejavnosti. Lani kar

4,7 % več kot v
letu 2015.

Sredstva v 2016:
23,9 mrd €

trend 2015/16:      4,8 %

Kapital v 2016:
12,4 mrd € 

Dolgoročne 
obveznosti v 2016:

3,4 mrd € 

trend 2015/16:      -2,2 %

Dobičkonostnost
kapitala (ROE) v 2016:

11,1 %

trend 2015/16:      -3,4 %

Čisti poslovni
izid v 2016:
1,4 mrd € 

trend 2015/16:      3,5 %

Kartkoročne 
obveznosti v 2016:

7 mrd € 

trend 2015/16:      5,1 %

Dobičkonosnost
sredstev (ROA) v 2016:

5,7 % 

trend 2015/16:      -1,3 %

trend 2015/16:      7,1 %

Bisnode ugotavlja: Sredstva in kapital 
predelovalne dejavnosti se povečujejo, 
obveznosti pa se nižajo. To zlasti velja za 
dolgoročne obveznosti, ki upadajo zadnjih 
pet let. Tudi kratkoročne obveznosti so bile v 
upadu, vendar so se glede na lansko leto 
znova povečale, in sicer za 5,1 %.

Bisnode ugotavlja: Čisti dobiček predelovalne 
dejavnosti beleži rast, a hkrati so v porastu 
tudi stroški, zlasti stroški dela. Slednji so 
glede na leto 2015 narasli za 7,4 %.

TOP 10 DRUŽB 
PO PRIHODKIH IZ PRODAJE

1. KRKA
2. REVOZ 
3. Lek 
4. GORENJE
5. IMPOL 
6. CIMOS 
7. SIJ ACRONI 
8. HELLA SATURNUS SLOVENIJA 
9. TALUM 
10. BSH HIŠNI APARATI 

PRIHODKI IZ PRODAJE
V 2015 (V MRD €)

1,09
1,03
0,85
0,68
0,59
0,38
0,38
0,35
0,33
0,28
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PRIHODKI IZ PRODAJE V LETU 2016 NAVZGOR ZA 4,4 %
V letu 2016 je predelovalna dejavnost ustvarila 30 % prihodkov iz prodaje celotnega slovenskega gospodarstva. 
Predelovalne dejavnosti so panoga, ki je vse močneje prisotna na zahtevnih evropskih trgih. 

IZZIV: ZALOGE IN RAST STROŠKOV DELA
Predelovalna dejavnost je v povprečju nekoliko bolje ocenjena od povprečja slovenskega gospodarstva (višja splošna 
finančna ocena, nižja verjetnost blokade, manjša je verjetnost propada), je pa tudi nadpovprečno povezana z negativnimi 
dogodki poslovanja (večji delež insolventnih, davčnih neplačnikov, REK nepredlagateljev in blokiranih). Glavna izziva v 
dejavnosti sta predvsem povečevanje zalog in visoka rast stroškov dela.

Vir: www.bisnode.si

Vir: www.bisnode.si

26,3
mrd €

trend 2015/16:      4,4 %

Ustvarjeni prihodki 
iz prodaje v 2016

8,3
mrd €

18
mrd €

trend 2015/16:      2,8 %

Prihodki, ustvarjeni
na domačem trgu

trend 2015/16:      5,1 %

Prihodki, ustvarjeni
na tujem trgu

14,1
mrd €

Prihodki ustvarjeni
na trgu EU 3,9

mrd €

Prihodki, ustvarjeni
izven EU

višja splošna finančna ocena

nižja verjetnost blokade

manjša verjetnost propada

povečevanje zalog

visoka rast stroškov dela
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TRI PODDEJAVNOSTI POD DROBNOGLEDOM
Pod drobnogled smo vzeli tri poddejavnosti: proizvodnjo živil, proizvodnjo pijač ter proizvodnjo kemikalij in kemijskih 
izdelkov. 

PROIZVODNJA ŽIVIL: RAST PRODAJE, A 
LE MALO PRODAJO V TUJINO 

V proizvodnji živil je zaznati povečevanje dobičkonosnosti, 
izboljševanje solventnosti in povečanje števila zaposlenih. 
Plače in dodana vrednost na zaposlenega so nižje od 
povprečja v predelovalni dejavnosti. Proizvodnja živil sicer 
beleži rast prodaje, vendar se sooča z nizkim deležen 
prodaje na tujih trgih. 

PROIZVODNJA KEMIKALIJ: IZJEMNO VELIKO PRODAJO V TUJINI

V proizvodnji kemikalij in kemijskih izdelkov so plače in dodana vrednost bistveno nad povprečjem krovne dejavnosti, 
dobičkonosnost je visoka in se povečuje, delež prodaje v tujini je izjemno visok, število zaposlenih pa stagnira.

DROGA KOLINSKA 

PERUTNINA PTUJ 

LJUBLJANSKE MLEKARNE 

ŽITO 

CELJSKE MESNINE 

171,7 

148,5

145,9

108,1

77,1

TOP 5 družb Prihodki iz prodaje 
v 2015 (v mio €)

AQUAFILSLO 

HELIOS TBLUS 

CINKARNA CELJE

HENKEL MARIBOR 

HENKEL SLOVENIJA 

 

PROIZVODNJA ŽIVIL

PROIZVODNJA PIJAČ

PROIZVODNJA KEMIKALIJ

ŠT. ZAPOSLENIH

 

13.015

1.339

6.447

ROA 

3,7 %

3,6 %

7,5 %

ROE

7,8 %

9,1 %

12,4 %

DODANA VREDNOST NA
ZAPOSLENEGA (v €)

 

32.628

62.704

58.742

TREND PRODAJE
2015/16

 

2,0 %

-4,7 %

-5,1 %

DELEŽ
IZVOZA

213,9

193,2

169,1

125,9

69,4

TOP 5 družb Prihodki iz prodaje v 2015 (v mio €)

PROIZVODNJA PIJAČ: NADPOVPREČNE 
PLAČE IN DODANA VREDNOST

Tudi proizvodnja pijač beleži nizek delež prodaje na 
izvoznih trgih. Število zaposlenih se sicer znižuje, dodana 
vrednost in plače pa so bistveno nad povprečjem 
predelovalne industrije. Prav tako se povečuje 
dobičkonosnost. 

PIVOVARNA LAŠKO UNION 

RADENSKA 

DANA

VINAKOPER

VITAL MESTINJE

91,2

29,4

13,3

8,5

4,8

TOP 5 družb Prihodki iz prodaje 
v 2015 (v mio €)

Vir: www.bisnode.si

Vir: www.bisnode.si

Vir: www.bisnode.siVir: www.bisnode.si

26%

18%

74%

LEGENDA: = 2.000 zaposlenih = 10.000 €



tek v v
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Sandra Pjanić, strokovna sodelavka za pravne zadeve v Bisnode Južni trg

Z novo enotno evropsko zakonodajo varstva osebnih podatkov 
(GDPR), ki se bo začela uporabljati maja 2018, v ospredje 
ponovno stopajo posamezniki. Ti bodo z novimi pravicami znova 
pridobili nadzor nad svojimi osebnimi podatki. Kaj slednje pomeni 
za podjetja?  

Splošna uredba o varstvu podatkov (v nadaljevanju: uredba), ki 
se bo začela uporabljati 25. maja 2018, je prelomnica na 
področju varstva osebnih podatkov. Uredba je logični odgovor 
na bliskovit razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije, 
zaradi katere smo v zadnjih letih priča bistvenim spremembam v 
intenzivnosti in načinu rabe osebnih podatkov. 

Uredba definicijo osebnega podatka širi in jo prilagaja modernim tehnologijam. Osebni 
podatek, bo odslej katerikoli podatek, ki določa fizično osebo oz. na podlagi katerega je 
fizično osebo mogoče določiti. Ti so denimo tako osebno ime in fotografija, pa tudi elektronski 
naslov, IP naslov, podatki o zdravstvenem stanju ipd. 

CILJ UREDBE JE ZAŠČITA POSAMEZNIKA

Cilj uredbe je predvsem zaščititi posameznika in mu vrniti nadzor nad lastnimi osebnimi 
podatki.  Prinaša paleto novosti, katerim se bodo morala podjetja, ki želijo poslovati 
transparentno, prilagoditi. Že danes je zanje priporočljivo, da – zavedajoč se kompleksnosti 
novih pravil – čimprej pristopijo k izdelavi načrta, ki bo zagotovil skladnost poslovanja z 
določili uredbe. A še pred implementacijo sprememb je nujno, da podjetja naredijo popis vseh 
zbirk osebnih podatkov, ki so jih zbrali, jih hranijo in obdelujejo.

Med številnimi ukrepi velja izpostaviti, da bodo zahteve za pridobivanje soglasij posameznikov 
za zbiranje osebnih podatkov odslej veliko strožje. Privolitev bo morala biti izrecna, dana v 
obliki jasne in razumljive izjave; zgolj 'domnevna privolitev' ne bo zadoščala, kakor tudi ne 
razni opt-out mehanizmi za pridobivanje soglasja, ki predpostavljajo, da se lahko podatki 
uporabljajo tudi brez vnaprejšnje privolitve. Pod črto: pridobiti bo potrebno vnaprejšnje 
soglasje prejemnika.
 
TRI KLJUČNE NOVOSTI 

1. Dolžnost obveščanja posameznika o obdelavi osebnih podatkov
Podjetja bodo morala posameznikom omogočiti, da lahko brez težav dostopajo do lastnih 
osebnih podatkov ter jih v določenem roku po prejemu osebnih podatkov na jasen in razumljiv 
način obširno obvestiti o obdelavi njihovih osebnih podatkov. 

NOVA UREDBA VRAČA NADZOR NAD 
OSEBNIMI PODATKI LJUDEM
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IZ PRAKSE: KAKO SMO SE SKLADNOSTI Z UREDBO LOTILI V BISNODE

Bisnode je družba, katere dejavnost temelji na podatkih. Zavedamo se, kako 
dragoceni so osebni podatki v današnjem digitalnem gospodarstvu in da si bomo 
konkurenčno prednost priborili le, če bomo z osebnimi podatki ravnali odgovorno, 
zakonito in pošteno. Kako smo se zagotavljanja skladnosti poslovanja z uredbo lotili 
v pri nas?  

• Imenovali smo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.
• Za zaposlene smo organizirali izobraževanje, na katerem so se seznanili s 

ključnimi spremembami, ki jih prinaša uredba.
• Prilagodili smo vse pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, kodekse ravnanja 

ter sprejeli ostale preventivne ukrepe, s katerimi bomo zagotovili ustrezno 
ravnanje z osebnimi podatki. 

2. Pravica do pozabe
Kdor ne bo želel, da se njegovi osebni podatki obdelujejo, bo ob pogoju, da ne bo zakonitih 
razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, lahko zahteval, da se njegovi osebni podatki izbrišejo. 

3. Pravica do prenosljivosti
Ta posamezniku, na katerega se osebni podatki nanašajo, omogoča, da od podjetja pridobi 
osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Hkrati omogoča 
še, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu. V praksi bo npr. to pomenilo, da vam bo 
moral ponudnik storitev elektronske pošte naložene podatke zagotoviti v takšni obliki, ki bo 
omogočala prenos podatkov k drugemu, konkurenčnemu ponudniku omenjenih storitev. 
Enako bo npr. veljalo tudi za fotografije in komentarje, objavljene na družbenih omrežjih.

Pomembna novost za podjetja je tudi obveznost obveščanja o kršitvah varstva osebnih 
podatkov. Podjetja bodo namreč morala o vsaki kršitvi brez nepotrebnega odlašanja in po 
možnosti najpozneje v 72 urah obvestiti Informacijskega pooblaščenca. Kadar bi kršitev lahko 
ogrozila pravice in svoboščine posameznika, pa bo potrebno o vdoru obvestiti tudi 
posameznika. 

STROGE KAZNI ZA KRŠITELJE

Kako pristopiti in pravočasno implementirati pravila v svoje poslovne procese? Odgovor je: 
čimprej. Dobro se je tudi zavedati, da uredba podjetjem ne prinaša samo 'omejitev', temveč 
tudi priložnosti, ki jih bo ponujal enotno urejen digitalni trg. So pa dodatna motivacija, da se v 
podjetju pravočasno lotite celostne ureditve, gotovo tudi visoke kazni, ki jih za kršitelje 
predvideva uredba. Višina kazni, ki bo sicer odvisna od narave kršitve, lahko doseže do 20 
milijonov evrov ali do 4 % skupnega letnega prometa kršitelja.





Z rednim spremljanjem dogajanja v posameznih državah sveta, razlaga in napoveduje njihov vpliv na lokalne in 
globalne trge. 

Svetovna gospodarska rast za leto 2017 naj bi dosegla 2,9%, kar je najvišja raven od leta 2011, v novembrskem 
D&B Country Insight Update, ugotavljajo v Dun & Bradstreet, strateškem partnerju Bisnode. Rast naj bi se do leta 
2018 še izboljšala – na 3,1%. Pozitivno mnenje Dun & Bradstreeta podpira tudi napoved Mednarodnega 
denarnega sklada, ki je svoje ocene za oktober prav tako izboljšal. Poleg tega je tudi Svetovna trgovinska 
organizacija, na podlagi izkazov prvega polletja, močno popravila napovedi za svetovno trgovino leta 2017. Tudi 
cene osnovnih surovin so se glede na leto 2016 povišale, kar podpira obete za države izvoznice in spodbuja 
zaloge na svetovni ravni; rast zalog v tretjem četrtletju v ZDA je bila znatna spodbuda za realno rast BDP. 

Vzporedno se je politično tveganje, čeprav ostaja povišano, do začetka leta 2017 zmanjšalo. Ameriška politika je 
zagotovila večjo politično varnost, kot je bila po izvolitvi predsednika Trumpa predvidena. Podjetja, kljub Brexitu, 
še naprej delujejo v skladu z obstoječimi pravili EU in zagotavljajo stabilnost v kratkoročnem obdobju napovedi.

Kaj še razkriva novembrski vpogled v dogajanje posameznih držav?

SVETOVNA GOSPODARSKA RAST 
NAJVIŠJA PO LETU 2011
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Nemčija: Koalicijski pogovori le počasi napredujejo. 

Velika Britanija: Povišanje obrestnih mer ustvarja 
več ovir za gospodarstvo. 

Bolgarija: Parlament odobri predlog zakona o 
ustanovitvi enotnega protikorupcijskega organa. 

Belorusija: Vlada želi odpreti nova partnerstva z Zahodom.

Kitajska: Položaj predsednika Xija spremljajo resni okoljski 
in vodstveni izzivi.

Argentina: Namen predlaganih davčnih reform je 
posodobitev gospodarstva.



Kdor prej pride, 
prej pomaga.

tujini.

Brezskrbni v tujini s storitvami 
: 

•  kritje stroškov nujnega zdravljenja*,

•  kritje stroškov prevoza zaradi bolezni 
ali nezgode*,

•  vedno na voljo na + 386 59 09 18 81    
in prek .

*v okviru dogovorjene zavarovalne vsote

tiskan_oglas_asistenca_smucar_210x297.indd   1 6.11.2017   11:40:32



Ana Pintar, asistentka v marketingu v Bisnode Južni trg. Analizo je pripravil  Bisnode analitik Jure Kolar. 

LABIRINT MASOVNIH PODATKOV

Masovne podatke (ang. Big Data) lahko definiramo kot 
množico podatkov, ki vsak dan preplavijo poslovanje in so 
opredeljeni kot ena izmed prelomnih ter naprednih tehnologij, 
ki bo spremenila življenje in posel. Trdimo lahko, da podatki 
postajajo pomemben kapital novega obdobja razvoja, saj 
prehajamo iz dobe, kjer na voljo ni bilo veliko informacij, v 
dobo, kjer bo podatkov na nekaterih področjih morda celo 
preveč.  

Pomen masovnih podatkov se ne vrti okrog njihove količine, 
temveč je pomembno, kaj z njimi počnemo, saj ti svojo 

vrednost pridobijo šele takrat, ko znamo iz njih izluščiti znanje in informacije, s katerimi lahko 
dosežemo boljši način poslovanja. Sistematična združitev zbirke podatkov nas že danes lahko 
pripelje do določenih vzorcev in zakonitosti, ki nam v poslovnem svetu denimo zmanjšajo 
stroške, koristijo pri razvoju novih produktov, prihranijo čas, optimizirajo procese in nam 
omogočajo sprejemanje pametnih odločitev. Podatki dobijo še večjo vrednost takrat, ko jih 
združimo z visoko zmogljivimi analizami.  

MASOVNI PODATKI V PRAKSI: PROJEKT SAP, MLC, BISNODE 

Pragmatičen primer, kako s surovimi podatki pridemo do pametnih informacij in določenih 
sklepov, smo spremljali v projektu, kjer je Bisnode v spremstvu dveh partnerjev opravil 
analizo. V projekt je bil vključen SAP, ki ima vodilni tržni delež na segmentu aplikacijske 
programske opreme, in MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana, ki se ponaša z 
interdisciplinarnimi študijskimi vsebinami managementa in poslovnega prava ter veliko mero 
praktičnega uveljavljanja. Bisnode je v projektu prevzel vlogo analitičnega partnerja, SAP je 
prispeval podatke o svojih naročnikih, torej vsebino, ki je bila iztočnica za analizo, MLC pa je 
kot akademski partner in združevalni člen pripomogel z metodologijo, na kateri je temeljila 
analiza. Cilj projekta je bila priprava analize SAP-ovih naročnikov na podlagi podatkov, 
upoštevajoč metodologijo, ki jo je pripravil MLC. Kot osnova analizi je služil izključno seznam 
nazivov 93 aktivnih slovenskih podjetij, naročnikov SAP storitev. 

KORAKI ANALIZE 

1. Identifikacija podjetij
Identifikacija podjetij se nanaša na proces čiščenja podatkov (ang. Data Cleaning), ki služi
odkrivanju ter popravljanju netočnih zapisov iz baze in nato nadomesti, spremeni ali izbriše
odvečne podatke. Po čiščenju mora biti podatkovni niz skladen z drugimi podobnimi nizi

SODELOVANJE SAP, MLC LJUBLJANA IN BISNODE: 
PODATKE SMO PRETVORILI V UPORABNO VREDNOST
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podatkov v sistemu. V našem primeru so se prečiščeni podatki SAP-ovih naročnikov morali 
skladati z Bisnode podatkovno bazo. Proces čiščenja podatkov je vseboval predvsem 
uskladitev drugače zapisanih imen podjetij, bodisi starih ali sorodnih. 

2. Obogatitev podatkov 
Proces obogatitve podatkov (ang. Enriching Data) predstavlja izboljšanje kakovosti in 
dodajanje vrednosti podatkom. Vse z namenom, da ti postanejo dragoceno orodje. V našem 
primeru je to pomenilo, da smo seznam identificiranih podjetij obogatili z Bisnode podatkovno 
bazo, ki so jo sestavljali naslednji sklopi podatkov: 
• osnovni podatki, 
• profilni podatki, 
• finančni podatki, 
• bonitetne ocene. 

3. Analiza portfelja 
Analiza portfelja je proces pregleda celotne baze obogatenih podatkov in iskanje skupnih 
karakteristik podjetij. Faze procesa se nanašajo na vpogled v vitalne informacije subjektov, 
prepoznavanje kritičnih poslovnih informacij, preglednemu sledenju dogodkov in novic. Običajno si 
pri takih aktivnostih pomagamo z različnimi analitičnimi orodji. Bisnode Portfolio Intelligence je 
denimo eden izmed najbolj kvalificiranih orodij, ki ga lahko uporabite pri naprednih analizah. 

V našem primeru smo ugotavljali tveganje podjetij SAP-ovih naročnikov, njihove potencialne kupce, 
finančne ocene, plačilni indeks, failure score ipd. Glede na izbrane parametre poslovanja smo 
ugotovili nadpovprečno uspešnost naročnikov SAP-ovih storitev. Med letoma 2014 in 2016 so npr. 
povečali svoj poslovni izid za skoraj 200 %, dobiček je zrasel za 132 %, EBIT so izboljšali za 
polovico in okrepili kapital za 17,5 %. Razcvet je bilo čutiti tudi na kadrovskem področju, saj se je 
raven zaposlenih dvignila za kar 5 %. 

4. Primerjava portfelja 
Na podlagi ugotovljenih skupnih karakteristik je sledilo iskanje podjetij, ki so pod določenimi kriteriji 
podobnim SAP naročnikom, pa niso uporabniki SAP informacijske tehnologije. Pogoji, ki jih je 
Bisnode določil, so bili vezani na lokacijo, status, sredstva, prihodke, kapital in število zaposlenih. 
Ugotovili smo, da so SAP-u podobna podjetja (v obdobju 2014–2016) sicer izkazala večjo pozitivno 
spremembo celotnih prihodkov, vendar se je njihova dodana vrednost na zaposlenega zmanjšala. 
Sprememba kapitala po deležu je bila enaka kot za SAP portfelj. Še vedno pa naročniki ohranjajo 
vodilno vlogo pri deležu dolga v financiranju, saj je bil ta manjši od portfelja SAP-u podobnim 
podjetjem. Prav tako se SAP-ove stranke lahko ponašajo z višjo EBITA in dodano vrednostjo na 
zaposlenega. Pri SAP portfelju je EBITA (na zaposlenega) višja za približno 60 %, dodana vrednost 
(na zaposlenega) pa je višja za 40 %. To kažejo podatki za leto 2016; v letu 2014 so razlike še večje. 
Ugotavljamo lahko, da je SAP portfelj podjetij izkazoval boljše ekonomske rezultate, predvsem pa 
stabilnejše poslovanje, kar je pomembno pri zanesljivosti vrednotenja podjetij.

https://www.bisnode.si/produkti-in-resitve/portfolio-intelligence/
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BISNODE LAHKO SPREMENI PODATKE V DOBIČEK

Donosnost in razvijanje podjetja, ki sta na podlagi opravljene analize, vsekakor skupna 
imenovalca vseh SAP-ovih naročnikov, temeljita na sprejemanju pametnih odločitev. Te se 
uspešno asimilirajo samo v primeru, če se abstraktni podatki spremenijo v aplikativno 
vrednost. S tem imamo v mislih predvsem analize in analitične napovedi, ki temeljijo na znanju 
ter mreži globalnih podatkov, do katerih dostopamo v realnem času. Napovedna analitika tako 
vzame podatke iz preteklosti in poskuša najti vzorce ter povezave med njimi. S pomočjo 
različnih metod in algoritmov oblikuje napovedi in raven verjetnosti, da se bo določen poslovni 
dogodek zgodil v prihodnosti.

Navedimo še nekaj primerov dobrih praks, s katerimi je Bisnode pomagal podjetjem pri 
sprejemanju pametnih odločitev. Pri osvajanju tujega trga so denimo enemu izmed slovenskih 
avtomobilskih trgovcev opredelili seznam strank ter napovedali povpraševanje po prevoznih 
sredstvih v prihodnosti. Pomagali so proizvodnim podjetjem pri preverjanju tujih dobaviteljev. 
Omembe vreden je tudi primer, kjer so podjetju z analizo pomagali pri prenosu znanja ob 
predaji poslov na naslednike. Naročnik je posredoval svoje podatke, Bisnode strokovnjaki pa 
so s pomočjo napovedne analitike ugotovili značilnosti kupcev ter ekonomiko na nabavni 
strani.

Bisnode je torej analitični partner, ki s svojimi 2.400 strokovnjaki lahko doprinese k 
minimizaciji tveganja, poznavanju konkurenčnih podjetij, povečanju natančnosti marketinških 
akcij, preprečevanju nepotrebnih in škodljivih investicij, izbiri pravih poslovnih partnerjev in kar 
je najpomembnejše: pomaga razumeti, katere aktivnosti imajo največji vpliv na prodajo in kje 
so priložnosti za nov posel. Dokazano je, da podjetja, ki uporabljajo podatke in poslovno 
analitiko rastejo hitreje, varneje in dosegajo višjo dobičkonosnost. 

Dodana vrednost sodelovanja SAP, MLC in BISNODE je v novih pristopih odkrivanja primerov 
dobrih praks pri izvedbi pametnih analiz in poslovnih napovedi. S skupnim projektom smo 
dokazali, da sodelovanje z različnimi deležniki v kombinaciji s pametnimi podatki, 
strokovnostjo in metodološko podporo vodi do uspešnih rezultatov.
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BDP, STOPNJA BREZPOSELNOSTI, INFLACIJA
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Vir: www.bisnode.si
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0,5%25,4%**
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€

1,7%
podatek za 2Q – 2017

podatek za 2016

V drugem četrtletju 2017 je bila gospodarska rast med vsemi državami najvišja v SLOVENIJI, in sicer 4,4-ODSTOTNA. V SRBIJI 
je bila rast najnižja, le 1,3-ODSTOTNA. V primerjavi s predhodnim četrtletjem se je gospodarska rast znižala le v SLOVENIJI ter 
v BOSNI IN HERCEGOVINI. V prvi za 0,7 ODSTOTNE TOČKE, v drugi pa za 1 ODSTOTNO TOČKO. Na HRVAŠKEM in v SRBIJI se je 
gospodarska rast rahlo izboljšala – pri obeh za 0,3 ODSTOTNE TOČKE.

Avgusta 2017 je HRVAŠKA beležila 10,9-ODSTOTNO brezposelnost, SLOVENIJA pa 9-ODSTOTNO. V primerjavi z julijem se je 
stopnja brezposelnosti zvišala na HRVAŠKEM, in sicer za 0,1 ODSTOTNE TOČKE, v SLOVENIJI pa se je za 0,1 ODSTOTNE TOČKE 
znižala. SRBIJA je po podatkih ILO v drugem četrtletju 2017 beležila 11,8-ODSTOTNO brezposelnost; v primerjavi s predhodnim 
četrtletjem se je brezposelnost znižala za 2,8 ODSTOTNE TOČKE. BOSNA IN HERCEGOVINA pa je po podatkih ILO za leto 2016 
beležila 25,4-ODSTOTNO BREZPOSELNOST.  

Cene življenjskih potrebščin so se v septembru 2017 na letni ravni v povprečju najbolj zvišale v SRBIJI, in sicer za 3,2 
ODSTOTKA. V SLOVENIJI pa so se v povprečju zvišale najmanj – le za 0,2 ODSTOTKA. V primerjavi z enakim obdobjem 
predhodnega leta so cene na letni ravni ostale enake le v SLOVENIJI, v ostalih državah pa so se v povprečju zvišale. Najbolj 
so se zvišale v SRBIJI, za 2,6 ODSTOTNE TOČKE, sledi HRVAŠKA, kjer so se v povprečju zvišale za 2,2 ODSTOTNE TOČKE. V BOSNI 
IN HERCEGOVINI pa so se v povprečju zvišale le za 0,5 ODSTOTNE TOČKE. 

Infografika prikazuje rast BDP za 2. četrtletje 2017 in primerjavo s 1. četrtletjem 2017, stopnjo brezposelnosti za avgust 2017 
ter trend gibanja glede na predhodni mesec in inflacijo za september 2017 ter trend gibanja glede na enako obdobje leto prej.

Slovarček z definicijami si lahko ogledate TUKAJ.
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DELEŽ NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ – SEPTEMBER 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 septembru 2017 je najvišji delež novoustanovljenih podjetij imela SLOVENIJA – 1,33 ODSTOTKA, najnižjega pa BOSNA IN 
HERCEGOVINA – 0,35 ODSTOTKA. To pomeni, da se je eno novo podjetje v SLOVENIJI ustanovilo na vsakih 75, v BOSNI IN 
HERCEGOVINI pa na vsakih 280 podjetij. V primerjavi s predhodnim mesecem so vse države zabeležile rast 
novoustanovljenih podjetij. V SLOVENIJI se je njihovo število povečalo skoraj za polovico oz. za 47,7 ODSTOTKA, na 
HRVAŠKEM za 23,7 ODSTOTKA, v BOSNI IN HERCEGOVINI pa samo za 1,2 ODSTOTKA. Glede na enako obdobje lani je samo 
BOSNA IN HERCEGOVINA zabeležila padec novoustanovljenih podjetij (-2,3 ODSTOTKA), HRVAŠKA in SLOVENIJA pa rast. V prvi 
je ta znašala kar 54,2 ODSTOTKA, v drugi 0,1 ODSTOTKA. 

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

Za SR ni podatka.

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

Za BIH ni podatka.

1,33%

DELEŽ
NOVOUSTANOVLJENIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE0,35%

DELEŽ IZBRISANIH PODJETIJ – SEPTEMBER 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.

Tudi septembra je najvišji delež izbrisanih podjetij imela HRVAŠKA, in sicer 0,98 ODSTOTKA, najnižjega pa SRBIJA – 0,07 
ODSTOTKA. V primerjavi s predhodnim mesecem sta HRVAŠKA in SLOVENIJA zabeležili rast izbrisanih podjetij: prva za kar 
46,8 ODSTOTKA, druga le za 4,1 ODSTOTKA. SRBIJA je zabeležila padec izbrisanih podjetij in to za kar 60,5 ODSTOTKA. V 
primerjavi z enakim obdobjem lani so vse države zabeležile padec izbrisanih podjetij. Največjega, kar 52,06 ODSTOTKA, je 
zabeležila HRVAŠKA, SRBIJA 45,16 ODSTOTKA, SLOVENIJA pa 32,94 ODSTOTKA. 

DELEŽ
IZBRISANIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE0,07%0,46%0,98%

1,16%
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0,15%0,16%

DELEŽ INSOLVENČNIH POSTOPKOV – SEPTEMBER 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 – SEPTEMBER 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

Septembra je najvišji delež novih insolvenčnih podjetij beležila SLOVENIJA – 0,21 ODSTOTKA, najnižjega pa BOSNA IN 
HERCEGOVINA – 0,14 ODSTOTKA. V primerjavi s predhodnim mesecem je samo SRBIJA beležila padec novih insolvenčnih 
podjetij, in to za 16,3 ODSTOTKA, ostale države so beležile rast. Najvišjo rast je zabeležila BOSNA IN HERCEGOVINA, in sicer za 
86,5 ODSTOTKA, sledi ji HRVAŠKA z 71,5 ODSTOTKA, nato SLOVENIJA z 21,1 ODSTOTKA. Glede na enako obdobje lani je le 
BOSNA IN HERCEGOVINA zabeležila rast novih insolvenčnih podjetij (85,6 ODSTOTKA), ostale države pa so beležile padec 
novih insolventnih podjetij: najvišjega je imela SLOVENIJA (22,4 ODSTOTKA), sledita ji HRVAŠKA z 9,3 ODSTOTKA in SRBIJA s 4,2 
ODSTOTKA.  

Vir: www.bisnode.si

31,14% 25,63% 8,25% 5,25%

DELEŽ
BLOKIRANIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE

Tudi septembra je najvišji delež blokiranih podjetij imela BOSNA IN HERCEGOVINA – 31,14 ODSTOTKA, najnižjega pa SLOVENIJA 
– 5,25 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 PETINDVAJSETO podjetje. V primerjavi s predhodnim mesecem je 
samo BOSNA IN HERCEGOVINA beležila padec v številu blokiranih podjetij, ki je znašal 2 ODSTOTKA. Ostale države so beležile 
rast – največjo je imela SLOVENIJA, in sicer za 6,4 ODSTOTKA, sledita ji HRVAŠKA z le 0,7 ODSTOTKA ter SRBIJA z 0,2 ODSTOTKA. 
V primerjavi z enakim obdobjem lani sta samo SLOVENIJA in HRVAŠKA zabeležili padec v številu blokiranih podjetij, prva za 
17,6 ODSTOTKA, druga pa za 11,7 ODSTOTKA. BOSNA IN HERCEGOVINA ter SRBIJA so zabeležili povečanje števila blokiranih 
podjetij – prva za 7,5 ODSTOTKA, druga za 8,9 ODSTOTKA.

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

0,21% 0,14%
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ALI STE VEDELI, DA ... 
… podatki podjetja vodijo v prihodnost? 

Operativne poslovne analize so bile namenjene sledenju rezultatom glede na zastavljene 
cilje. Toda poudarek se je premaknil – analize se danes uporabljajo za napovedovanje 
prihodnosti. Analitično razmišljanje se lahko uporabi ne le za zaključek tega, kar se je 
zgodilo, pravi Nicke Rydgren, Head of Professional Services v Bisnode, ampak tudi za 
trenutno ukrepanje ter za napovedovanje prihodnosti. 

KAKO SPREJEMATI ANALITIČNE ODLOČITVE? 
PREBERITE 5 NASVETOV.  

1. Identificirajte cilj vaše analize. Kaj želite doseči? Ali je 
cilj relevanten za celoten posel ali le za določen projekt?

2. Poskrbite, da imate potrebne kompetence: podatke, 
statistiko, metodologijo itd. Katere vire imate na voljo znotraj 

podjetja? Ali potrebujete zunanjo podporo? Izkušnje in 
strokovno znanje so ključnega pomena.

3. Struktura pred analizo. Strukturirajte relevantne podatke. 
Zapolnite vse morebitne vrzeli. 

4. Poiščite analitični ali statistični model, ki je prilagojen vašemu cilju.

5. Uberite ponavljajoči se pristop in pregledujte kritično.

Celoten članek si lahko preberete TUKAJ.

22 ALI STE VEDELIBisnode Bilten november 2017

https://www.bisnodegroup.com/knowledge/our-thoughts-about/company-data-leads-to-the-future/


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

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




