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Trgovina na debelo skozi nove indikatorje poslovanja
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Za preostanek leta se po napovedih analitikov pričakuje zmerno okrevanje 
gospodarske aktivnosti.  Veseli smo, da k rasti prispeva tudi bonitetna hiša 
Bisnode. V zadnjih osmih letih smo zabeležili kar sedemkratno rast, v letu 2011 
24-odstotno rast prihodkov in  EBIT maržo 35,45 odstotkov.

Dinamična rast in poslovna uspešnost sta bili sestavni del utemeljitve priznanja 
managerkam prijazno podjetje, ki ga je  Sekcija managerk pri Združenju 
Manager v aprilu letos podelila družbi Bisnode. Na vodstvenih pozicijah imamo 
kar 67 odstotkov žensk.

Tudi dejavnost posredništva in trgovine na debelo – obravnavamo jo v temi 
meseca – je pred izzivom rasti. V sklopu analize predstavljamo nove ekonomske 
indikatorje, ki jih v intervjuju komentira Enzo Smrekar, višji izvršni direktor in član 
uprave Droga Kolinska. In kot pravi, smo vstopili v novo obdobje; nič več ne bo 
tako, kot je bilo: »Ključno za uspeh trgovine je, da spremlja nove potrošniške 
trende ter se jim hitro in predvsem učinkovito prilagaja,« je prepričan.

V Bisnode vašo prilagodljivost in rast podpiramo z vedno novimi orodji. Naj vam pri tem služijo kot zanesljiv navigacijski 
partner.

UVODNIK

Bisnode orodja kažejo smer rasti 

V spodnji tabeli prikazujemo sedem izbranih kazalcev mesečnega poslovnega utripa za zadnje tri mesece. Z indeksom je 
predstavljeno gibanje kazalcev glede na predhodni mesec ter glede na isti mesec predhodnega leta.
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Število blokiranih subjektov

Povprečne točke tveganja ** 
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Povprečni dnevi zamude *** Od 1 do 7 dni po valuti

Maria Anselmi, direktorica



Gibanje bruto domačega proizvoda (BDP) 

Gibanje BDP v Sloveniji 

Bruto domači proizvod (BDP) je najpomembnejši agregat nacionalnih računov in najobsežnejše merilo celotne ekonomske
aktivnosti v državi. Je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v 
enem letu. 

Pričakujemo,
da se bo zniževanje

bruto domačega proizvoda,
ki smo ga beležili že lani,

v letu 2012 poglobilo,
padec aktivnosti bo

0,9-odstoten.

Vir: UMAR

MAKRO

4 April 2012

Grafikon prikazuje vrednost BDP-ja v Sloveniji po četrtletjih za obdobje dveh let. Podatki so merjeni na podlagi temeljnih
agregatov nacionalnih računov v tekočih cenah in niso prilagojeni na vpliv sezone in število delovnih dni.

V začetku leta
so se v območju evra

slabe gospodarske razmere
nadaljevale. ECB  za letos

napoveduje rast BDP
v razponu med

- 0,5 in 0,3 odstotka.

Vir: UMAR

Primerjava gibanja BDP v Sloveniji in EU
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Želite zmanjšati tveganje svojega poslovanja?
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Šibka rast
gospodarske aktivnosti

v zadnjih letih se odraža
v manjših inflacijskih pritiskih.

Na gibanje cen življenjskih
potrebščin še naprej vplivajo
cene energentov, ki sledijo

gibanju cen nafte
na svetovnih trgih.

Vir: UMAR

Rast cen surovin
se je marca nadaljevala.

Pričakovana letna inflacija
v evro območju v marcu

2012 znaša

2,6 odstotka.

Vir: Eurostat

April 2012

Spodnji grafikon prikazuje mesečno stopnjo inflacije v Sloveniji in EU v zadnjih dvanajstih mesecih.

Primerjava inflacije v Sloveniji in EU

Želite biti obveščeni o vseh javnih razpisih v Sloveniji in EU?
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Povprečno število
registriranih brezposelnih

bo v letu 2012 predvidoma

znašalo 118,8 tisoč,
stopnja registrirane brezposelnosti

pa  bo 12,9-odstotna.

Vir: UMAR

April 2012Potrebujete kakovostne podatke za hitro odločanje? - BONITETNA POROČILA 
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Stopnja brezposelnih 
v evro območju je

v februarju 2012 znašala

10,8 odstotka –
0,1 odstotka
več kot mesec prej

in 1,3 odstotka
več kot februarja lani.
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V obdobju od
januarja do februarja 2012
je bil v primerjavi z enakim

obdobjem lani izvoz večji za

2,9 odstotka,

uvoz pa za 4,5 odstotka;
pokritost uvoza z izvozom

je bila 91,9-odstotna.

Vir: SURS
(prvi začasni podatki)

- industrijske

- 14,7 mar.12

- 23,0 mar.12

- 6,7 mar.12

124,9 mar.12

2,6 mar.12

2,9  feb.12

1,00 mar.12

0,00-0,25  mar.12

- 0,4 **

2,3 **1,7 0,7 Q4 11*

-0,3 Q4 11*

1,6 Q4 11*

0,7 Q4 11*

** Consensus, marec 2012

April 2012

2009 2010 2011 2012

3,2

2,7

111,0

25,5

20,7

23,2

1,5

3,0-3,5

Iščete nove poslovne partnerje iz tujine?
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Do konca marca 2012
se je v Sloveniji ustanovilo

5.224
gospodarskih subjektov,

kar je za 772 manj
kot lani v enakem obdobju.

April 2012

Število izbrisanih
gospodarskih subjektov

se je s 4.415
v istem obdobju lani

zmanjšalo na

4.159 subjektov.

Grafikon prikazuje gibanje izbrisov gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij, v katerih se 
izvaja gospodarska dejavnost.  Prikazani so izbrisi v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

Iščete nove poslovne partnerje iz Slovenije?

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 2012

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 2012



9

MIKRO

V marcu 2012
je bilo v Sloveniji oklicanih

72
novih insolvenčnih postopkov

proti pravnim osebam –

skoraj 47 odstotkov več
od februarja in

4 odstotke manj kot
v istem obdobju lani.

April 2012 Želite sprejemati boljše poslovne odločitve?
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V mesecu
marcu 2012 je bilo blokiranih

1.790 subjektov,
kar je za več kot polovico

manj kot lani v istem obdobju,
ko je bilo blokiranih

3.858 subjektov.

April 2012

V primerjavi
z istim obdobjem lani

je bilo v mesecu marcu
razpisanih narokov

za 255 manj.

Želite izterjati svoj zaslužen denar?
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Po zadnjih podatkih
podjetja v Sloveniji

v povprečju plačujejo
v roku

1 - 7 dni
po valuti.

zamuja nad 60 dni.

pet mesecev in primerjalno glede na isti mesec predhodnega leta.

April 2012

Povprečne točke
tveganja v gospodarstvu so

marca znašale  43,04,
v primerjavi z enakim obdobjem

lani pa se je tveganje
v gospodarstvu  znižalo za

1,10 točke
tveganja.

Vir: www.creditcheck.si

Vir: www.bonitete.si 

Želite nadzorovati tveganje vašega portfelja poslovnih partnerjev?
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Trgovina na debelo
skozi nove indikatorje poslovanja
V aktualni temi meseca tokrat analiziramo dejavnost posredništva in trgovine na debelo, razen z motornimi vozili 
(SKD) skozi prizmo novih indikatorjev poslovanja, ki so jih razvili strokovnjaki bonitetne hiše Bisnode: rodnost, 
indikator negativnih dogodkov, indikator uspešnosti ter indikator zaposlovanja. Za primerjavo s celotnim slovenskim 
gospodarstvom je bilo v analizi obravnavanih 14.982, do 31. 3. 2012 poslovno aktivnih podjetij, finančne izkaze pa 
je za leto 2010 oddalo 13.762 podjetij.

Kot kažejo le-ti, je bilo v Sloveniji gibanje izbrane dejavnosti v minulih letih v povprečju precej podobno gibanju 
celotnega slovenskega gospodarstva. Primerjavi časovnih horizontov za obdobja od marca 2009 do marca 2011 
(rodnost in indikator negativnih dogodkov) oziroma od 2008 do 2010 (indikator uspešnosti in indikator zaposlovanja) 
v povprečju še najboljše ocene kažeta na začetku ter njihov postopen padec proti koncu primerjanih obdobij skozi 
večino indikatorjev. Trgovina na debelo pa je v tem času izgubila tudi svojo začetno prednost v rodnosti in trendu 
zaposlovanja.

Rodnost: še najmanj sprememb

Indikator negativnih dogodkov: spodbudno leto 2011

Rodnost, ki kaže razmerje med novoustanovljenimi subjekti in subjekti, ki so v 
obravnavanem obdobju prenehali s poslovanjem (Izbris iz PRS-ja), je ostala na 
približno enaki ravni. Skozi celotno obravnavno obdobje se je ustanovilo več podjetij, 
kakor se jih je izbrisalo.  Toda ta indikator je skozi čas padal. Enak trend velja tudi 
za celotno gospodarstvo, je pa dejavnost trgovine na debelo izgubila začetno 
prednost pred celotnim  gospodarstvom. 

Vrednost indeksa nad 1 pomeni, da se ustanovi več subjektov, kakor jih preneha s poslovanjem  v izbranem obdobju.

Indikator negativnih dogodkov združuje in obravnava blokade, poslovno disciplino (PI), davčno transparentnost in 
tveganost. Maksimalna vrednost tega indikatorja je 100, minimalna pa 10. Višja vrednost kaže na manj negativnih 
dogodkov v izbrani dejavnosti.

Bisnode analiza je ugotovila, da izbrana dejavnost beleži skozi celotno obravnavano obdobje nižjo vrednost 
indikatorja, kakor slovensko gospodarstvo. Trend gibanja te vrednosti pa je bil pri obeh enak: število negativnih 
dogodkov je v letu 2010 pri obeh opazno naraslo, a se je v letu 2011 vrnilo na približno enako 
raven kot v letu 2009. Trgovina na debelo je dosegla celo nekoliko višjega, kar z vidika
 izpolnjevanja poslovnih obveznosti kaže celo na boljše razmere kot na začetku 
celotnega obravnavanega obdobja. 

Izračun je napravljen na polderjih iz obdobja 1.1.2011 – 31.12.2012

*

*

_

April 2012

Skozi celotno
obravnavno obdobje se je

v dejavnosti trgovine
na debelo še vedno

ustanovilo več podjetij
kot izbrisalo, toda ta
indikator se je skozi

čas znižal.

Ste med podjetij, ki se ponašajo z boniteto odličnosti?

Od marca 2009
do marca 2010 je

neuspeh zabeležilo kar 

13 odstotkov
 vseh podjetij izbrane
dejavnosti. V zadnjih

12 mesecih je ta odstotek
že padel pod

10.

2009

2011

2010 

Skozi celotno obdobje ( 1.4.2009 – 31.3.2012)

1,22

1,20

1,28

1,23

1,27

1,15

1,19

1,2

Primerjava indeksov  rodnosti 2009 - 2011*

Obdobje SKD Gospodarstvo

2009

2011

2010 

48

48

36

40

42

32

Primerjava  indikatorjev negativnih dogodkov 2009 - 2011*

Obdobje SKD Gospodarstvo

Vir: Bisnode

Vir: Bisnode
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Indikator uspešnosti: manj uspešno
Indikator uspešnosti, kot že pove ime samo, kaže stopnjo poslovne uspešnosti izbrane dejavnosti. Višja vrednost kaže 
višjo uspešnost. Vrednost indikatorja se giba od 10 do 100, sestavljen pa je na podlagi naslednjih izbranih finančnih 
postavk izkazovanja uspešnosti: prodaja (povečanje), poslovni izid poslovanja (povečanje EBIT-a), končni poslovni izid 
(povečanje čistega dobička) ter zadolženost (manj kot 40 odstotkov). 

Podobno kot pri prejšnjem indikatorju je Bisnode analiza ugotovila, da dejavnost trgovine  na debelo skozi celotno 
obravnavno obdobje beleži nižjo vrednost kakor celotno  slovensko gospodarstvo tudi pri indikatorju uspešnosti. Se je 
pa razlika  med njima v primerjavi z začetnim obravnavnim obdobjem v zadnjem precej povečala: s 15 (2008) na 22 
(2010).

 Izračun je napravljen na ponderjih iz obdobja 2010 (Finančni podatki 2009 – 2010)

 Izračun je napravljen na ponderjih iz obdobja 2010 (Finančni podatki 2009 – 2010)

*

*

Indikator zaposlovanja: trend pada še naprej
_
Da se trend zaposlovanja v dejavnosti trgovine na debelo še ne izboljšuje, pa je pokazal indikator zaposlovanja. Ta je 
sestavljen s pomočjo finančnih postavk, ki odražajo trend v zaposlovanju v izbrani dejavnosti: povečanje števila 
zaposlenih, dvig dodane vrednosti na zaposlenega ter dvig povprečne mesečne plače (za 20 odstotkov ali več). Na 
lestvici od 10 do 100 tako višja vrednost indikatorja kaže boljši trend zaposlovanja. 

Bisnode analiza je ugotovila, da  je bila izbrana dejavnost najbolj uspešna v obdobju 2008, ko je beležila tudi boljši 
trend zaposlovanja od celotnega gospodarstva. V obdobju 2009 se je z občutnim padcem indeks izenačil, v obdobju 
2010 pa se je za razliko od celotnega gospodarstva v dejavnosti trgovine na debelo še dodatno znižal – predvsem na 
račun večjega deleža subjektov, ki niso povečali povprečne mesečne plače in števila zaposlenih.

April 2012

S 17,38 na 5,87 je
od obdobja 2008 do 2010

padel odstotek podjetij
trgovine ne debelo,

ki jim je uspelo povečati
število zaposlenih.  

Glede na
EBIT in dobiček

je bilo najmanj uspešno
obdobje 2009:

prvega je uspelo povečati

le 19 (v 2010 24),

dobiček pa 21 (v 2010 26)
odstotkom subjektov

v dejavnosti.

Želite dostop do poslovnih informacij znotraj vašega sistema? - REŠITVE PO MERI

2009

2011

2010 

Primerjava  indikatorjev uspešnosti 2008 - 2010*

Obdobje

45

23

13

SKD

60

55

23

Gospodarstvo

2009

2011

2010 

78

63

58

80

48

58

Primerjava  indikatorjev uspešnosti 2008 - 2010*

Obdobje SKD Gospodarstvo

Vir: Bisnode

Vir: Bisnode
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Slovenski trgovci za petami evropskim

Pogovor z Enzom Smrekarjem, višjim 
izvršnim direktorjem in članom uprave 
Droga Kolinska
Našega tokratnega sogovornika smo prosili za mnenje o izsledkih 
Bisnode analize dejavnosti trgovine na debelo ter njenih glavnih 
izzivih v bližnji prihodnosti. Enzo Smrekar je uveljavljeni strokovnjak 
z izkušnjami na področju  prodaje, marketinga in managementa 
tako v lokalnem kot mednarodnem poslovnem okolju.

Novi indikatorji Bisnode so v nedavni analizi pokazali, da dejavnost 
trgovine na debelo v zadnjih letih ni pretirano odstopala od gibanja 
celotnega slovenskega gospodarstva. Kakšen je vaš podjetniški 
pogled na zadnjih nekaj let slovenske trgovine na debelo?
Slovenska trgovina na debelo igra vlogo posrednika med proizvajalci in 
trgovino na drobno, ki oskrbuje končne potrošnike, zato se vsaka 
sprememba kupne moči ali potrošniških navad hitro prenese na rezultate 
trgovine na debelo. V preteklih letih je povpraševanje raslo kot posledica 
naglega razvoja trgovskih mrež in dviga standarda, vendar se je ta trend 
zaustavil in pričakovati je upad. 

Večjo spremembo je prinesel tudi vstop v EU območje, saj se je zaradi 
prostega pretoka blaga začelo veliko tujih trgovcev oskrbovati direktno pri proizvajalcih ali preko central matičnega 
podjetja. Omeniti velja, da je trgovina na debelo pogosto pod pritiskom slabe plačilne discipline in v nekaterih 
primerih ogrožena v kolikor gredo njihovi odjemalci v stečaj. 

Po analizi Bisnode je bilo gibanje rodnosti v povprečju približno enako, indikatorji uspešnosti, negativnih 
dogodkov ter zaposlovanja pa so za le nekoliko nižji – še največja razlika je opazna pri indikatorju 
zaposlovanja (padec). Kaj morajo po vašem slovenski trgovci storiti ali kaj lahko storijo za preboj med 
gonilne dejavnosti gospodarstva?
Trgovci prisotni v Sloveniji se naglo približujejo evropskim po izgledu, ponudbi blaga in nivoju storitve. Ocenjujem, 
da je nivo maloprodajnih cen, popustov, akcijskih prodaj zadovoljiv, saj nismo več priča množičnim nakupom v tujini. 
Vsekakor bo potrebno s takšnim razvojem nadaljevati in obenem upoštevati spremenjene gospodarske razmere, ki 
prinašajo manjšo kupno moč. 

Zmotno je razmišljanje, da bo kriza kratkotrajna in da bo po njej vse po 'starem'. Sam ocenjujem, da smo preprosto 
vstopili v novo obdobje in spremembe potrošniških navad bodo dolgoročne narave. Ključno za uspeh trgovine je, da 
spremlja nove potrošniške trende ter se jim hitro in predvsem učinkovito prilagaja.

Trgovinska zbornica Slovenije podpira prizadevanja Vlade RS za uravnoteženje javnih financ.  Še posebej 
se zavzema za uvedbo aktivnosti, ki bodo omogočile odpravo kreditnega krča, ter  ukrepe za pospeševanje 
potrošnje. Kaj je po vašem mnenju še potrebno, da se izvijemo iz primeža ohlajenih gospodarskih 
okoliščin? 
Žal enostavnih in hitrih rešitev ni. Odprava kreditnega krča ne sme biti namenjena zgolj trenutni potrošnji, ampak 
investicijam v razvoj novih izdelkov, tehnologij in trgov, sicer bomo sedanje probleme samo preložili na bodoče 
generacije, brez da bi odpravili vzroke zanje. 

Ključno je da se vsi državljani zavemo, da bo potrebno delati več in veliko bolje, če želimo zadržati pridobljen nivo 
socialnih pravic. Delo je bolj privilegij kot pravica. Rezultat dela mora biti dobiček in za doseganje tega smo 
odgovorni vsi, od lastnikov, vodstev podjetij do delavcev. Brez ustvarjanja dodane vrednosti ni česa deliti in takrat 
tudi stavke ne pomagajo.  

Kakšen je po vašem uspešen trgovec prihodnosti: katere so ključne lastnosti za uspeh? 
Uspešen trgovec bo tisti, ki bo razumel potrošniške trende in znal prilagoditi svoj poslovni model novonastalim 
razmeram. Današnji potrošnik je zahteven, obveščen, izobražen in pogojno lojalen. Sposoben je hitro pridobiti 
informacije in primerjati ponudbo. Razmerje cena, kvaliteta, servis bo zato igrala ključno vlogo.

April 2012Želite imeti hiter in enostaven vpogled v poslovanje partnerjev?

Foto vir: osebni arhiv
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Želite s svojo ponudbo prodreti na tuje trge?

Želite sodelovati z najboljšimi dobavitelji na svetu?

Iščete nove poslovne partnerje iz celega sveta?

 
Je Slovenija za vaš posel premajhna, pardon preozka?

 
Želite svoj prihodek povečati z izvozom?

 B2B Svetovni spletni iskalnik

Kontaktni podatki o podjetjih
doma in po svetu -  iz 

Sistem povpraševanja in ponudbe
znotraj sistema Kompass - brez vsiljene pošte

Prodajni kanal,
ki odpira in razširja nove poslovne poti po svetu

3 milijone podjetij 65 držav

www.kompass.si
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AMZS D.D.
AUTOCOMMERCE D. D.
COCA-COLA  HBC SLOVENIJA D.O.O.
DROGA KOLINSKA D. D.
ELEKTRO LJUBLJANA D.D. 
GEOPLIN D.O.O. 
GORENJE D.D.
HELLA SATURNUS SLOVENIJA D.O.O.
HSE D.O.O.
IBM SLOVENIJA D.O.O.
INTEREUROPA D. D.
ISKRATEL, D.O.O.
KNAUF INSULATION D.O.O.,
LEKARNA LJUBLJANA
LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D. 
MAVI MARIBOR D.O.O.
MERCATOR D.D.
OMV SLOVENIJA, D.O.O.
PETROL D.D.
PIVKA PERUTNINARSTVO D.D.
PORSCHE SLOVENIJA D.O.O.
POŠTA SLOVENIJE D. O. O.
PRICEWATERHOUSECOOPERS
PRISTOP SKUPINA D.O.O.
SI.MOBIL D.D.
SLOVENSKE ŽELEZNICE D.D.
SPAR SLOVENIJA D.O.O. 
TELEKOM SLOVENIJE D.D. 
ŽITO D.D.

ABANKA VIPA D. D.
UNICREDIT BANKA SLOVENIJE D.D.
BANKA KOPER D. D.
GORENJSKA BANKA D.D.
HYPO BANK D.D. 
KD BANKA D.D.
LJUBLJANSKA BORZA D.D.
NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA D.O.O.
NOVA KBM D.D.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D
POŠTNA BANKA SLOVENIJE D.D.
PROBANKA D.D.
SID BANKA D.D.
SID – PRVA KREDITNA ZAVAROVALNICA d.d. 
SKB BANKA D. D.
SUMMIT LEASING SLOVENIJA D.O.O.
VBS LEASING D.O.O.
VOLKSBANK D.D. 
ZAVAROVALNICA GENERALI D.D.
ZAVAROVALNICA MARIBOR D. D.
ZAVAROVALNICA TILIA, D. D.
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D. D.

DAVČNA UPRAVA RS 
DARS 
GZS – INFOLINK 
EKO SKLAD 
JAPTI
MINISTRSTVO ZA FINANCE
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE S KAPITALSKIMI NALOŽBAMI
STATISTIČNI URAD RS
TRŽNI INŠPEKTORAT RS
SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD

VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE POLJSKE
PREDSTAVNIŠTVO NEMŠKEGA GOSPODARSTVA
VELEPOSLANIŠTVO KRALJEVINE NIZOZEMSKE
AMERIŠKA AMBASADA
FRANCOSKO VELEPOSLANIŠTVO

Podjetja

Banke in finančne institucije

Javne ustanove

Tuja predstavništva v Sloveniji

...in drugi
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