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Uvodnik

POZNAVANJE KUPCA JE KAPITAL PODJETJA

Raziskave kažejo, da povečanje zvestobe kupcev za 10 
odstotkov v povprečju dvigne vrednost podjetja. Usmerjenost v 
kupca, raziskovanje njegovih navadi in potreb zato razumljivo 
pridobiva na pomenu v poslovnem svetu. Če je ukvarjanje z 
uporabniško izkušnjo še leta 2010 napovedovala le dobra tretjina 
podjetij, je takšnih po podatkih skupine Gartner danes večina, tj. 
89 odstotkov. 

S podatkovno analitiko, namenjeno upravljanju uporabniške 
izkušnje, so denimo v skandinavskem finančnemu podjetju 
dosegli preobrat klicnega centra iz najslabše poslovne enote v 
najboljšo. Ugled blagovne znamke podjetja so iz dna lestvice v 
treh letih dvignili med najboljše tri, prodajo pa povečali kar za 40 
odstotkov. 

Vsak kupec ima svoje značilnosti. Formula ali model, ki bi veljal 
na splošno, ne obstaja, kot v intervjuju na strani 8 pove direktor 
Bisnode Južni trgi Milan Dragić. Umetnost današnjega posla je, 
kako ujeti edinstvenost vsakega kupca posebej in imeti ta proces 
standardiziran in stroškovno učinkovit.

V Bisnode vas prav pri tem podpremo. Da bodo vaši kupci 
vedeli, da so za vas edinstveni. 

S tem namenom, da bolje razumemo vas in vaše kupce, se še 
bolj intenzivno poglabljamo v posamezne dejavnosti. Kot prva je 
pred vami trgovina na debelo, ki je po prihodkih od prodaje 
najmočnejša dejavnost trgovine. Ugotovili smo, da se kapital 
trgovcev na debelo v zadnjih petih letih povečuje, jim hkrati  
upadajo zlasti finančne obveznosti. Poslovne obveznosti ostajajo 
v zadnjih petih letih na bolj ali manj isti ravni, se pa tudi te 
zmanjšujejo. Kratkoročna in dolgoročna likvidnost sta v 
pozitivnem trendu izboljševanja.

Umetnost današnjega posla je, 
kako ujeti edinstvenost 
vsakega kupca posebej in 
imeti ta proces standardiziran 
in stroškovno učinkovit.

odgovorna urednica Bisnode Biltena
Ester Žigon
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Tema meseca

TRGOVINA NA DEBELO USTVARILA NAJVEČ 
PRIHODKOV IZ PRODAJE

Trgovska dejavnost je najmočnejša gospodarska panoga v Sloveniji tako po številu podjetij, saj jih v tej dejavnosti obratuje 
kar petina, kot po ustvarjenih prihodkih iz prodaje (35 %). Ker je znotraj te dejavnosti po prihodkih iz prodaje najmočnejša 
trgovina na debelo, se v tokratni temi meseca posvečamo slednji. 

Ta je kljub najnižjemu deležu po številu podjetij znotraj trgovske dejavnosti, tj. 17,8 %, v letu 2016 ustvarila več kot 13 
milijard evrov prihodkov iz prodaje. Kar predstavlja 43,4 % prodaje celotne trgovske dejavnosti oz. 15 % celotne 
slovenske prodaje.

5 DEJSTEV O TRGOVINI NA DEBELO V SLOVENIJI

Medtem ko se kapital trgovcev na debelo v zadnjih petih letih povečuje (v povprečju letno    2,6 %), pa jim upadajo zlasti 
finančne obveznosti (v povprečju letno    -10,7 %). Poslovne obveznosti ostajajo v zadnjih petih letih na bolj ali manj isti 
ravni, se pa tudi te zmanjšujejo. Kratkoročna in dolgoročna likvidnost sta v pozitivnem trendu izboljševanja.

Trgovci na debelo so v zadnjih petih letih zabeležili le eno negativno leto – 2013. Od takrat dobičkonosnost konstantno narašča. 
Glede na leto 2015 je čisti dobiček poskočil za 34,1 %, v zadnjih petih letih pa se je povprečno letno povečal za 27,1 %.

KAPITAL IN SOLVENTNOST SE VEČATA, OBVEZOSTI ZMANJŠUJEJO

34 % VIŠJI ČISTI DOBIČEK KOT LANI

15.180 podjetij 
ali 15 % vseh 

podjetij v Sloveniji
šteje dejavnost.  

94,8 % 
 je mikro enot;

komaj 0,6 % velikih.
Število d.o.o.- jev
je nadpovprečno.

33.891 ljudi 
je zaposlenih

v tej dejavnosti,
kar je 4,2 % več

kot v 2015.

46.812 €
znaša dodana
vrednost na

zaposlenega in
je za 14 % višja
od povprečja
slovenskega

gospodarstva.

1.742 €
znaša povprečna 
mesečna bruto 

plača zaposlenega 
in je za 17 % višja 

od povprečja 
slovenskega 

gospodarstva.

SREDSTVA 7,9 mrd €

KAPITAL 3,4 mrd €

TREND 2015/2016

4,9 %

5,5 %

V LETU 2016

DOBIČEK 347 mio €

DOBIČKONOSNOST SREDSTEV - ROAROA

ROE

4,4 %

TREND 2015/2016

34,1%

27,8 %

DOBIČKONOSNOST KAPITALA - ROE 10,3 % 27,0 %

Vir: www.bisnode.si

Vir: www.bisnode.si

Vir: www.bisnode.si
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Prihodki od prodaje v 2016: 13 mrd €

Top 10 družb 
v povprečju ustvari 
74-odstotni delež 
v prodaji.

DOMAČI TRG:  9,1 mrd €

TUJI TRGI:  3,9 mrd €
od tega

TRGI EU:  2,8 mrd € (Trend 2015/2016:        14,2 %)
DRUGI TRGI:  1,1 mrd € (Trend 2015/2016:        -8,5 %)

PRODAJA V 2015 (v mio €) 

PRODAJA NA EVROPSKIH TRGIH SE KREPI

TOP 10 DRUŽB GLEDE NA PRODAJO

PRILOŽNOSTI VELETRGOVCEV

Prodaja se krepi zlasti na evropskem trgu. V zadnjih petih letih se je letno v povprečju povečala za 14,1 %. EU trg 
predstavlja 72 % prodaje v tujini. Negativen trend pa se nadaljuje na trgih zunaj EU; v zadnjih petih letih je letno v 
povprečju padla za 7,2 %. 

Dejavnost trgovine na debelo je v vseh vidikih ocenjena nekoliko bolje kot je povprečje za slovensko gospodarstvo. 
Največjo nevarnost dejavnosti predstavlja vzdrževanje obratnega kapitala, tj. terjatev in zalog.

1.  GEOPLIN D.O.O. LJUBLJANA
2.  KEMOFARMACIJA D.D.
3.  TOBAČNA GROSIST, D.O.O.
4.  SANDOZ D.D.
5.  SALUS, VELETRGOVINA, D.O.O.
6.  RASTODER, D.O.O.
7.  KUWAIT PETROLEUM D.O.O.
8.  ORBICO D.O.O.
9.  SHELL ADRIA D.O.O. 
10. BAYER D.O.O.

390,0
287,9
255,5
218,8
196,3
146,7
144,3
118,9
117,7
117,1 

= prihodki, ustvarjeni na domačem trgu

74 %

Plusi:
• nadpovprečna dobičkonosnost 

sredstev in kapitala
• nadpovprečna dodana vrednost na 

zaposlenega
• zmanjšanje finančnih obveznosti, 

predvsem kratkoročnih

Priložnosti:
• rast izvoza, še posebno na EU trgih
• likvidnost se izboljšuje, kopičenje 

denarnih sredstev

Pasti:
• vzdrževanje obratnega kapitala
• nasičenost slovenskega trga

Minusi:
• relativno nizka profitna marža
• zaloge del permanentnega kapitala
• potreba po kreditiranju kupcev

Vir: www.bisnode.si

Vir: www.bisnode.si

Vir: www.bisnode.si
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1. TRGOVINA NA DEBELO Z IZDELKI ZA ŠIROKO RABO TREND 2015/2016

3 PODDEJAVNOSTI, KJER JE NAJVEČ VELIKANOV TRGOVINE NA DEBELO

7 PODDEJAVNOSTI SPADA POD TRGOVINO NA DEBELO:

1. Posredništvo
2. Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi

V PODDEJAVNOSTIH TRGOVINA NA DEBELO Z IZDELKI ZA ŠIROKO RABO; TRGOVINA NA DEBELO Z ŽIVILI, PIJAČAMI IN TOBAČNIMI IZDELKI TER DRUGA SPECIALIZIRANA TRGOVINA NA DEBELO POSLUJE VEČ KOT ČETRTINA VSEH SUBJEKTOV

TOP 10 DRUŽB PO PRODAJI V TRGOVINI NA DEBELO Z IZDELKI ZA ŠIROKO RABO, DRUGI SPECIALIZIRANI TRGOVINI NA DEBELO IN TRGOVINI NA DEBELO Z ŽIVILI, PIJAČO TER TOBAČNIMI IZDELKI

3. Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
4. Trgovina na debelo z izdelki za široko rabo

5. Trgovina na debelo z napravami za IKT
6. Trgovina na debelo s stroji, napravami, opremo 7. Druga specializirana trgovina na debelo 

L. 2016

PRIHODKI OD PRODAJE (v mrd €)

DOMAČI TRG (v mrd €)

IZVOZ (v mrd €)

ČISTI POSLOVNI IZID (v mio €)

KAPITAL (v mrd €)

BISNODE UGOTAVLJA

2,8

2,0

0,8

71

0,8

6,6 %

4,4 %

12,2 %

40,8 %

1,1 %

Edina poddejavnost, kjer se v 
zadnjih petih letih kapital znižuje. 

2. DRUGA SPECIALIZIRANA TRGOVINA NA DEBELO

2,9

1,8

1,1

63

0,8

Ima glede na leto 2015 največjo rast 
čistega dobička, in sicer za kar 84,5 %.

TREND 2015/2016 TREND 2015/2016

0,1 %

2,1 %

4,0 %

84,5 %

3,2 %

3. TRGOVINA NA DEBELO Z ŽIVILI, PIJAČAMI 
IN TOBAČNIMI IZDELKI

1,4

1,1

0,3

38

0,3

13

9,1

3,9

347

3,4

Domači trg ima bistveno večji (ključen) 
delež v prodaji (78,6 %).

TREND 2015/2016
SKUPAJ 
TRGOVINA 
NA DEBELO 

1,3 %

0,7 %

4,1 %

20,8 %

6,5 %

3,7 %

2,7 %

6,3 %

34,1 %

5,5 %

PRODAJA V 2015 (v mio €) TRGOVINA NA DEBELO Z IZDELKI ZA ŠIROKO RABO

1. KEMOFARMACIJA D.D.

2. SANDOZ D.D.

3. SALUS, VELETRGOVINA, D.O.O.

4. BAYER D.O.O.

5. AMER SPORTS AUSTRIA GMBH

6. FARMADENT D.O.O.

7. JANUS TRADE, D.O.O.

8. LL GROSIST D.O.O.

9. SANOLABOR, D.D.

10. ROCHE D.O.O.

287,9
218,8
196,3
117,1
104,5
90,6
70,2
59,9
55,8
51,4

PRODAJA V 2015 (v mio €) DRUGA SPECIALIZIRANA TRGOVINA NA DEBELO

1. GEOPLIN D.O.O. LJUBLJANA

2. KUWAIT PETROLEUM D.O.O.

3. SHELL ADRIA D.O.O. 

4. KOVINTRADE D.D. CELJE

5. STORA ENSO WOOD PRODUCTS D.O.O. KOPER

6. TOPDOM D.O.O.

7. VALIANT D.O.O.

8. MERSTEEL SSC, D.O.O.

9. INPOS, D.O.O., CELJE

10. MORO & KUNST D.O.O.

390,0
144,3
117,7
115,5
94,5
70,1
58,1
42,1
38,8
31,9

PRODAJA V 2015 (v mio €) TRGOVINA NA DEBELO Z ŽIVILI, PIJAČAMI IN TOBAČNIMI IZDELKI

1. TOBAČNA GROSIST, D.O.O.

2. RASTODER, D.O.O.

3. ATLANTIC TRADE D.O.O., LJUBLJANA

4. KOMPAS MTS D.D.

5. KZ METLIKA, Z.O.O.

6. DAVIDOV HRAM D.O.O. LJUBNO

7. TOBAČNA LJUBLJANA, D. O. O.

8. AHAC D.O.O.

9. KVIBO, D.O.O.

10. COCA-COLA HBC SLOVENIJA D.O.O.

255,5
146,7
112,1
110,5
58,1
42,6
34,6
32,7
27,7
25,2

LEGENDA: = 1 mrd € = 1 mrd € = 1 mrd € = 0,1 mrd €= 10 mio € Vir: www.bisnode.si

Vir: www.bisnode.si
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Ljudje smo nasičeni s količino informacij, ki jih dnevno 
sprejemamo. Samo za primerjavo: človeštvo je od svojega 
nastanka do leta 2003 ustvarilo enako količino podatkov, kot 
od leta 2003 do danes. Za to smo potrebovali le pičlih 14 let. 
Kako iz možice informacij sploh izbrati 'prave', ki so potrebne 
za sprejemanje poslovnih odločitev, kaj pomeni, da so podatki 
pametni in kako z njihovo pomočjo lahko date pospešek 
svojemu poslu, smo se pogovarjali z direktorjem Bisnode 
Južni trgi Milanom Dragićem. 

Vse pogosteje slišimo, da so podatki nova nafta. Zakaj?

Informacije so danes največja vrednost. Kdor prvi pride do 
zanj koristnih informacij, jih osmisli ter postavi v pravi 
kontekst, ima pri nastopu na trgu veliko prednost pred 
konkurenco. Zato pravimo, da so informacije tiste, ki 
oblikujejo prihodnost. Na osnovi skupkov informacij ter 
zaključkov, do katerih lahko pridemo z njihovo pomočjo, 
lahko s pametnimi odločitvami dosežemo zelo dobre 
rezultate. 

Kako iz mase podatkov, ki je danes na voljo, izluščiti prave?

Ločiti moramo dvoje: količino informacij in njihovo uporabnost. Informacij je ogromno – takšne 
količine, kot jo imamo danes, si še pred petimi leti nismo mogli predstavljati. Trend naraščanja se ne 
bo ustalil, temveč bo z digitalizacijo, digitalno preobrazbo, internetom stvari itd. šel strmo navzgor. Kaj 
pa je 'prava' informacija, je zelo relativno. Za nekoga je lahko pravo nekaj, za drugega nekaj povsem 
tretjega. A iz množice informacij izluščiti tiste, ki nam dajo poslovni vpogled, ki imajo in dajejo smisel, 
jih postaviti v pravi kontekst, to je ključno v zgodbi. In tu lahko Bisnode podjetja podpre – imamo 
poslovno in analitično znanje, ki temelji na produktih in platformah, ki smo jih skozi leta razvili.   

Kje in kako konkretno pri reševanju poslovnih izzivov lahko pomaga Bisnode s pametnimi podatki?

Povsod. Informacije nastajajo povsod in so relevantne za vse branže, industrije ter segmente. 
Omejitev ni. Mislim, da ima področje pametnih podatkov nepredstavljivo perspektivo in da se bo 
razvijalo izjemno hitro. Celotna skupina Bisnode, ponudnik storitev pametnih podatkov oz. pametnih 
rešitev, je na pragu novega obdobja. Vstopali bomo v nove segmente, stopali na nova področja, kjer 
še nismo bili prisotni.

Pravite, da Bisnode pomaga podjetjem rasti. Kako?

Tako, da jih opremimo s pametnimi podatki. To so analize in analitične napovedi, ki temeljijo na znanju 
ter mreži globalnih podatkov do katerih dostopamo v realnem času. Pametni podatki podjetjem 
omogočajo, da sprejemajo pametne, 'prave' odločitve. Opremljeni s tem znanjem zmanjšujejo 
tveganje, preprečujejo nepotrebne in škodljive investicije, izbirajo prave poslovne partnerje, se 
usmerjajo na prave kupce in prave ciljne skupine. 

PAMETNI PODATKI POSPEŠUJEJO RAST Če omenim samo en konkreten primer: podatkovna analitika je pri rasti pomagala slovenskemu 
avtomobilskemu trgovcu. Pri osvajanju tujega trga so si zastavili enostavno vprašanje: Kako hitro priti 
do kakovostnih novih kupcev? Namesto naključnega 'streljanja' po trgu so z nami razvili model, ki je 
opredelil seznam ciljnih strank ter učinkovito napovedal, kako se bo skozi leto gibalo povpraševanje 
po vozilih. 

Je mogoče s pomočjo podatkov napovedovati prihodnost? 

Pred časom sem slišal zelo dober rek: Najboljši način, da napoveš prihodnost, je, da jo ustvarjaš. Drži 
pa, da prediktivna analitika izjemno napreduje. Tu so novi modeli vpeljani že v praksi, kot je na primer 
machine learning oz. samoučeči procesi, kjer se procesi sami nadgrajujejo. In se spet vrnemo na prag 
neverjetnih področij ter razsežnosti. 

'Samo' analiza podatkov je sicer koristna, saj iz nje izluščimo osnovni zaključek. Ampak prediktivna 
analiza je nadgradnja vsega. Kaj vse si lahko v naprej predstavimo, napovemo ali načrtujemo – to je 
proaktivni pristop. Ne reaktiven, če samo dobimo neko poročilo. Še naprej bomo pomagali podjetjem, 
da bodo čim bolj uspešna v predvidevanjih tržnih trendov, pri planiranjih svojih poslovnih modelov itd. 

Zakaj je poslovanje z uporabo poslovne analitike bolj varno? 

Pri poslovanju obstaja veliko dejavnikov tveganja. Obvladovanje slednjega je ena od ključnih 
komponent uspešnega poslovanja. Na osnovi vseh razpoložljivih informacij, pa tudi metodologij, 
orodij in pristopov pri obvladovanju tveganj, pridemo do koristnih zaključkov, ki po eni strani 
preprečujejo zlorabe oziroma preprečujejo napačne ali slabe odločitve. Po drugi strani nas informacije 
usmerjajo na tista področja in v tiste odločitve, ki lahko maksimalno doprinesejo k uspešnosti 
poslovanja podjetja. S tem se ukvarja prediktivna analitika.

V Bisnode ste 'strokovnjaki za podatke', a hkrati morate poznati tudi posamezne gospodarske dejavnosti …

V dejavnosti, ki temelji na poslovnih in pametnih podatkih, je nujno biti usmerjen h kupcu. Vsak kupec 
ima svoje značilnosti, zato ne moremo ubrati splošnega pristopa. Določene zakonitosti, ki jih definirajo 
pravila in zakoni, seveda veljajo za vse. A vsaka industrija ima popolnoma svoje posebnosti, ki jih 
moramo dobro poznati, da lahko za naročnika rešitev, ki je popolnoma prilagojena njegovim zahtevam 
in značilnostim glede na področje, kjer deluje. 

Kaj recimo trgovce trenutno najbolj tare?

Po podrobni analizi trgovine na debelo in poglobljenih intervjujih s kar nekaj veletrgovci smo zaznali 
nekaj izzivov, s katerimi se ti spopadajo. Za še bolj poglobljen vpogled in poznavanje panoge 
pripravljamo posvet z našimi partnerji iz te dejavnosti. Podobno načrtujemo pod drobnogled vzeti še 
ostale dejavnosti. S takšnimi odprtimi pogovori in znanjem naših analitikov bomo lahko skupaj prišli 
do optimalnih rešitev, ki bodo podjetjem pomagale rasti. 
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Če omenim samo en konkreten primer: podatkovna analitika je pri rasti pomagala slovenskemu 
avtomobilskemu trgovcu. Pri osvajanju tujega trga so si zastavili enostavno vprašanje: Kako hitro priti 
do kakovostnih novih kupcev? Namesto naključnega 'streljanja' po trgu so z nami razvili model, ki je 
opredelil seznam ciljnih strank ter učinkovito napovedal, kako se bo skozi leto gibalo povpraševanje 
po vozilih. 

Je mogoče s pomočjo podatkov napovedovati prihodnost? 

Pred časom sem slišal zelo dober rek: Najboljši način, da napoveš prihodnost, je, da jo ustvarjaš. Drži 
pa, da prediktivna analitika izjemno napreduje. Tu so novi modeli vpeljani že v praksi, kot je na primer 
machine learning oz. samoučeči procesi, kjer se procesi sami nadgrajujejo. In se spet vrnemo na prag 
neverjetnih področij ter razsežnosti. 

'Samo' analiza podatkov je sicer koristna, saj iz nje izluščimo osnovni zaključek. Ampak prediktivna 
analiza je nadgradnja vsega. Kaj vse si lahko v naprej predstavimo, napovemo ali načrtujemo – to je 
proaktivni pristop. Ne reaktiven, če samo dobimo neko poročilo. Še naprej bomo pomagali podjetjem, 
da bodo čim bolj uspešna v predvidevanjih tržnih trendov, pri planiranjih svojih poslovnih modelov itd. 

Zakaj je poslovanje z uporabo poslovne analitike bolj varno? 

Pri poslovanju obstaja veliko dejavnikov tveganja. Obvladovanje slednjega je ena od ključnih 
komponent uspešnega poslovanja. Na osnovi vseh razpoložljivih informacij, pa tudi metodologij, 
orodij in pristopov pri obvladovanju tveganj, pridemo do koristnih zaključkov, ki po eni strani 
preprečujejo zlorabe oziroma preprečujejo napačne ali slabe odločitve. Po drugi strani nas informacije 
usmerjajo na tista področja in v tiste odločitve, ki lahko maksimalno doprinesejo k uspešnosti 
poslovanja podjetja. S tem se ukvarja prediktivna analitika.

V Bisnode ste 'strokovnjaki za podatke', a hkrati morate poznati tudi posamezne gospodarske dejavnosti …

V dejavnosti, ki temelji na poslovnih in pametnih podatkih, je nujno biti usmerjen h kupcu. Vsak kupec 
ima svoje značilnosti, zato ne moremo ubrati splošnega pristopa. Določene zakonitosti, ki jih definirajo 
pravila in zakoni, seveda veljajo za vse. A vsaka industrija ima popolnoma svoje posebnosti, ki jih 
moramo dobro poznati, da lahko za naročnika rešitev, ki je popolnoma prilagojena njegovim zahtevam 
in značilnostim glede na področje, kjer deluje. 

Kaj recimo trgovce trenutno najbolj tare?

Po podrobni analizi trgovine na debelo in poglobljenih intervjujih s kar nekaj veletrgovci smo zaznali 
nekaj izzivov, s katerimi se ti spopadajo. Za še bolj poglobljen vpogled in poznavanje panoge 
pripravljamo posvet z našimi partnerji iz te dejavnosti. Podobno načrtujemo pod drobnogled vzeti še 
ostale dejavnosti. S takšnimi odprtimi pogovori in znanjem naših analitikov bomo lahko skupaj prišli 
do optimalnih rešitev, ki bodo podjetjem pomagale rasti. 
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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 septembrskem pregledu WorldWatch? Pred vami je nekaj 
najpomembnejših dogajanj v državah Bisnode Južni trgi in izbranih največjih svetovnih gospodarstvih. 

IZVOZ POGANJA MAKEDONIJO IN BIH

Dun & Bradstreet je strateški partner skupine Bisnode.

Hrvaška
Potencial rasti se zmanjšuje
zaradi velikega izseljevanja. 

Bosna in Hercegovina
V letih 2017 in 2018 se bo gospodarstvo krepilo  

predvsem na račun naraščujočega izvoza.

Albanija
Rezultat parlamentarnih volitev je močna vlada. 

Slovenija
Povečano tveganje stavk, 
saj primanjkuje delovne sile. 

Srbija
Vlada je morda pripravljena priznati 
neodvisnost Kosova.

Makedonia
Makedonija bo doživela hitro rast izvoza 
in močne prilive kapitala.

Nemčija
Angela Merkel po javnomnenjskih raziskavah ohranja 

vodilno mesto na prihajajočih zveznih volitvah.

Velika Britanija
Zadnji krog pogovorov o Brexitu se konča

brez odločilnega napredka.

Italija
V drugem četrtletju se gospodarstvo

še naprej krepi. 

ZDA
D&B je zaradi političnih negotovosti in nejasnih 
političnih odločitev znižal oceno izgleda ameriškega 
gospodarstva. 

Kitajska
Gospodarstvo se je stabiliziralo pravočasno za 
strankarski kongres.

Avstrija
Po lanskih oktobrskih volitvah je vse bolj verjetno, 
da se bo vlada spremenila. 



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 drugem četrtletju 2017 je bila gospodarska rast med vsemi državami najvišja v SLOVENIJI, in sicer 4,4-ODSTOTNA, sledi ji 
HRVAŠKA z 2,8-ODSTOTNO rastjo. V SRBIJI je bila rast najnižja, le 1,3-ODSTOTNA. Za BOSNO IN HERCEGOVINO v obravnavanem 
obdobju še ni podatka. V primerjavi s predhodnim četrtletjem se je gospodarska rast znižala le v SLOVENIJI, in sicer za 0,7 
ODSTOTNE TOČKE. Na HRVAŠKEM in v SRBIJI se je gospodarska rast rahlo izboljšala – v vsaki za 0,3 ODSTOTNE TOČKE.

Julija 2017 je HRVAŠKA beležila 10,8-ODSTOTNO brezposelnost, SLOVENIJA pa 9,1-ODSTOTNO. V primerjavi z junijem 2017 je 
stopnja brezposelnosti v obeh državah ostala na enaki stopnji. SRBIJA je po podatkih ILO v drugem četrtletju 2017 beležila 
11,8-ODSTOTNO brezposelnost. V primerjavi s predhodnim četrtletjem se je ILO anketna brezposelnost v SRBIJI 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 avgustu 2017 na letni ravni v povprečju najbolj zvišale v SRBIJI, in sicer za 2,5 ODSTOTKA. 
V BOSNI IN HERCEGOVINI pa so se v povprečju zvišale najmanj – le za 0,2 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 2,5 ODSTOTNE TOČKE, sledi SRBIJA, kjer so 
se v povprečju zvišale za 1,3 ODSTOTNE TOČKE, v SLOVENIJI pa za 1,2 ODSTOTNE TOČKE.  

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

SLO

1,2%4,4%

€€
€

9,1%

RS

1,3% 11,8%** 2,5%

€
€

HR

2,8% 1,0%10,8%

€
€
€

BIH

0,2%25,4%***

€€
€

2,7%*
podatek je za 1Q 2017  

podatek je za 2Q 2017  

podatek je za leto 2016 
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Slovarček z definicijami si lahko ogledate TUKAJ.

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


MIKRO
PREGLED GOPODARSTVA - JUŽNI TRGI

DELEŽ NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ – AVGUST 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 avgustu je najvišji delež novoustanovljenih podjetij imela HRVAŠKA – 0,94 ODSTOTKA, najnižjega pa SRBIJA – 0,54 
ODSTOTKA. V primerjavi s predhodnim mesecem sta HRVAŠKA in SLOVENIJA zabeležili padec v deležu novoustanovljenih 
podjetij: prva za 16,7 ODSTOTKA, druga pa za 9,1 ODSTOTKA. Na drugi strani je SRBIJA zabeležila rast, in sicer za 16,4 
ODSTOTKA. V primerjavi z enakim obdobjem lani so vse obravnavane države beležile rast novoustanovljenih podjetjih, 
najvišjo so zabeležili na HRVAŠKEM. 

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

Za BIH 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 – AVGUST 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 avgusta je najvišji delež izbrisanih podjetij ponovno imela HRVAŠKA, in sicer 0,66 ODSTOTKA, najnižjega pa SRBIJA – 
0,19 ODSTOTKA. V primerjavi s predhodnim mesecem sta HRVAŠKA in SLOVENIJA zabeležili padec: prva za 8,1 ODSTOTKA, 
druga za kar 23,3 ODSTOTKA. SRBIJA pa je zabeležila rast izbrisanih podjetij in to za 13,7 ODSTOTKA. V primerjavi z enakim 
obdobjem lani je samo SRBIJA zabeležila rast izbrisanih podjetjih, in sicer za kar 42,5 ODSTOTKA. SLOVENIJA in HRVAŠKA sta 
zabeležili padec: prva za 18,3 ODSTOTKA, druga pa za 19,6 ODSTOTKA.

DELEŽ
IZBRISANIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE0,19%0,45%0,66%
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0,91% 0,54%0,94%



DELEŽ INSOLVENČNIH POSTOPKOV – AVGUST 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 – AVGUST 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

Avgusta je najvišji delež novih insolvenčnih podjetij beležila SRBIJA – 0,19 ODSTOTKA, najnižjega pa BOSNA IN HERCEGOVINA 
– 0,08 ODSTOTKA.V primerjavi s predhodnim mesecem je samo BOSNA IN HERCEGOVINA beležila rast novih insolvenčnih 
podjetij, in to za 11,8 ODSTOTKA. Najmanjši padec je imela SLOVENIJA, in sicer za 4,1 ODSTOTKA,  največjega pa HRVAŠKA – 
37,7 ODSTOTKA. Glede na enako obdobje lani je le HRVAŠKA zabeležila padec novih insolvenčnih podjetij (49,6 ODSTOTKA), 
ostale države pa so beležile rast novih insolventnih podjetij: najnižjo rast je imela SLOVENIJA (le za 5,5 ODSTOTKA), v SRBIJI 
se je ta povečala za kar 38,5 ODSTOTKA, v BOSNI HERCEGOVINA pa za več kot 100 ODSTOTKOV.

Vir: www.bisnode.si

31,94% 25,55% 8,29% 4,99%

DELEŽ
BLOKIRANIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE

Avgusta je najvišji delež blokiranih podjetij imela BOSNA IN HERCEGOVINA – 31,94 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 
Hrvaška beležila padec v številu blokiranih podjetij, vse ostale pa povečanje. Največjo rast beležila SLOVENIJA, in sicer za 
6,5 ODSTOTKA, sledita ji BOSNA IN HERCEGOVINA z 2,4 ODSTOTKA ter SRBIJA z 1,3 ODSTOTKA. V primerjavi z enakim obdobjem 
lani sta samo SLOVENIJA in HRVAŠKA zabeležili padec v številu blokiranih podjetij, prva za 19,8 ODSTOTKA, druga pa za 10,6 
ODSTOTKA. BOSNA IN HERCEGOVINA ter SRBIJA so zabeležile povečanje števila blokiranih podjetij – prva za 10,7 ODSTOTKA, 
druga za 9,8 ODSTOTKA.

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

0,17%
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0,08%0,19% 0,09%



ALI STE VEDELI, DA ...

… rojene v 90. letih imenujemo tudi prebivalci spleta, saj v tem 
svetu živijo polen delovni čas?

Pri svojih nakupnih odločitvah vključujejo več ljudi, iščejo 
veliko informacij in preberejo, kaj si drugi o izdelku ali storitvi 
mislijo. Na drugi strani so turisti – 'starejši' uporabniki, ki na 
internet pridejo le na obisk; ko najdejo, kar iščejo, izginejo 
nazaj v svoj običajen svet.

… da se generacije zelo razlikujejo tudi po interesih ter izbiri poklica?

… da bomo, ko bodo milenijci imeli družine in vstopili v fazo 
potrošnje, najverjetneje doživeli zelo močan gospodarski razcvet? 

Ne bo pa vse rožnato: verjetno bomo utrpeli tudi kakšen 
padec, saj je zelo malo otrok rojenih na prelomu tisočletja. 

… skoraj 80 % mlajšega prebivalstva vidi 
internet kot primarni vir informacij?

Skoraj polovica prižge računalnik za gledanje televizije,
enak delež mladih prebere spletne oglase. Med starejšimi je 

ta številka komaj nad 20 %.

Celoten članek si lahko preberete TUKAJ.
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Vir: www.bisnode.si

INTERESI

ROJENI V 40. LETIH

ROJENI V 60. LETIH

ROJENI V 90. LETIH

hrana, vino, potovanje, zgodovina, 

kultura, finance, literatura

potovanje, zabava, zdrava hrana, 

vadba, film, hrana, vino

film, vadba, glasba, moda, zabava, 

zdravje, potovanja

POKLIC

administracija / finance, 

izobraževalni poklici, zdravstvo 

tehnologija / IT / telekomunikacije, 

uprava, zdravstvena oskrba

prodaja / marketing, hotel / 

restavracija, zdravstvena oskrba

https://www.bisnodegroup.com/knowledge/our-thoughts-about/born-in-the-90s-will-affect-the-consumption-of-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


