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Pregled 2007 – 2017

Slovenija pri dnu
Gospodinjstva in podjetja so se bistveno bolj odgovorno odzvala na krizo 
kot politiki. Zato smo še vedno med sedmimi najslabšimi državami v EU  
v zadnjem desetletju.
Bojan Ivanc, Analitika GZS

Zadnjih 10 let sta slovensko gospodarstvo zaznamo-
vali recesija z dvojnim dnom, ki se je pričela v letu 
2009 z enim največjih padcev gospodarske aktivnosti 
v EU. Po nizki rasti v 2010 in 2011 je gospodarstvo 
drugič zapadlo v recesijo v letih 2012 in 2013, ki je bila 
zaznamovana z evrsko krizo. Krčenje je bilo najbolj 
silovito pri zasebni potrošnji in investicijah. Po drugi 
strani je bil izvoz tisti, ki je prispeval k izboljšanju 
gospodarskih razmer v zadnjih treh letih. 

Štirideset milijard evrov težko slovensko gospodar-
stvo naj bi doseglo predkrizno raven šele konec leta 
2017, s čimer se po tej dinamiki uvršča med zadnjih 
sedem gospodarstev v EU. Vendar zgolj gospodarska 
rast ne poda zadostne slike o tem, kaj se je v tem 
obdobju dogajalo z nosilnimi subjekti: gospodinjstvi, 
gospodarstvom in državo. 

Gospodinjstva so v krizi znižala potrošnjo, in sicer 
predvsem trajnih dobrin, kot so nakupi avtomobilov 
in nepremičnin. Na drugi strani so okrepila varčeva-
nje ter ostala malo zadolžena. V zadnjih dveh letih 
se je zaradi padca cen nafte in obrestnih mer njihova 
naklonjenost potrošnji spet povečala na pred-
krizno raven. 

Prilagoditev je bila pri gospodarstvu še bolj 
drastična. Izvoz se je povečal za več kot 8,3 milijarde 

evrov, pri čemer se je zadolženost kot razmerje med 
neto dolgom in EBITDA razpolovila. Od leta 2014 je 
pričelo tudi zaposlovati, dobički pa so se že skoraj 
približali predkrizni ravni, in sicer predvsem zaradi 
nižjih odpisov, rasti prodaje na tujih trgih in nižjih cen 
vhodnih surovin. 

Država je tista, ki jo je breme krize najbolj doletelo, 
saj so se javni dolg in obresti početverili. Kritična 
je predvsem struktura prihodkov in odhodkov, saj 
je država z več pobranimi davki financirala rastoč 
dolg tudi za ceno nižjih javnih investicij. To je najbolj 
kritična točka Slovenije še danes.

GOSPODINJSTVA GOSPODARSTVO DRŽAVA

+3 mrd €  
več depozitov

+8,3 mrd €  
večji izvoz

-720 mio €  
manj investicij

Rast BDP 2017/2008
1. Irska

43,80 %
2. Malta
38,30 %

3. Poljska
31,90 %

4. Luksemburg
24,00 %

5. Slovaška
19,80 %

6. Švedska
17,80 %

7. Romunija
13,70 %

8. Bolgarija
11,90 %

9. Združeno kraljestvo
10,80 %
10. Češka
10,40 %

11. Nemčija
9,90 %

12. Litva
8,90 %

13. Madžarska
8,10 %

14. Belgija
8,10 %

15. Estonija
7,00 %
EU-28

6,50 %
16. Avstrija

6,50 %
17. Francija

6,50 %
18. Danska

5,40 %
19. Nizozemska

4,80 %
20. Latvija

2,90 %
21. Španija

0,60 %

22. Slovenija
-0,20 %

23. Portugalska
-3,60 %
24. Ciper
-4,10 %

25. Finska
-4,10 %

26. Italija
-5,40 %

27. Hrvaška
-6,50 %

28. Grčija
-24,40 %

Inventura 
izgubljenega 
desetletja: 
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V zadnjih letih le počasno zmanjševanje zaostanka

Gibanje BDP na prebivalca, realno

 EU

 Slovenija
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GOSPODINJSTVA GOSPODARSTVO

+3 mrd €  

več depozitov
+8,3 mrd €   

večji izvoz

+700 mio €   
več neto dobička

-50 %  
nižja zadolženost  

kot v evroobmočju

+1/6  
večja dodana vrednost   

na zaposlenega

-50 %  
nižja zadolženost

Slovenci bolj odgovorni kot drugi v evroobmočju
Slovenska gospodinjstva so tudi v času rastoče brezposelnosti 
povečevala depozite in bila pri uporabi dolga zelo preudarna. 
Njihova trenutna zadolženost znaša pol letnega dohodka, kar 
je pol manj kot v evroobmočju. Depoziti gospodinjstev so se 
povečali s 13,4 na 16,6 milijarde evrov. Delež gospodinjstev z 
relativno dobrim življenjskim slogom je v zadnjem letu dosegel 38 
odstotkov. 

Slovenska podjetja so dvignila produktivnost
Podjetja so izboljšala svojo produktivnost dela in jo dvignila s 
34 na 42 tisoč evrov na zaposlenega. Ob tem so se še razdolžila 
oziroma so izboljšala razmerje med neto dolgom in EBITDA s 5,6 
na 2,4. Zaposlenost v gospodarskih družbah se je pričela pove-
čevati v letu 2015, k čemer so prispevali tudi strukturni trendi 
izločevanja dela poslovnih aktivnosti malemu gospodarstvu. 
Neto dobiček naj bi v letu 2017 dosegel 2,3 milijarde evrov, kar naj 
bi bilo največ po letu 2008.
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Preobrat pri zaposlovanju v gospodarstvu (v 000)

Število zaposlenih po delovnih urah v gospodarskih družbah  
v obdobju 2008-2017; vir: Analitika GZS

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

39

37

35

33

31

29

27

Delež gospodinjstev z rastočim življenjskim stilom narašča

Kako gospodinjstva preživijo s svojimi prihodki (delež dokaj lahko  
do zelo lahko), vir: Statistični urad RS, ocena Analitika GZS
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Rastoč optimizem slovenskega potrošnika

Kazalnik zaupanja potrošnikov (desezonirani podatki), 
vir: Statistični urad RS, ocena Analitika GZS
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DRŽAVA

+20.000  
novih javnih uslužbencev

+350 mio €  
več davkov

+600 mio €  
več za obresti

-720 mio €  

manj investicij

Slovenski politiki zanemarjajo dolg in investicije
Državi je uspel največji skok ravni pri dolgu, ki je narasel kar za 23 
milijard evrov. Za obresti tako plačujemo več kot 1 milijardo evrov 
oziroma 600 milijonov evrov več kot pred krizo, kar izrinja ostale 
izdatke države. Državne investicije naj bi bile v letu 2017 nižje kar 
za 720 milijonov evrov, medtem ko je bila država radodarna do 
javno zaposlenih, kjer je zaposlitev našlo novih 20 tisoč oseb. To 
je financirala tudi z več pobranimi davki (350 mio EUR). 
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Rastoče breme bodočih generacij (v 000)

Gibanje konsolidiranega javnega dolga; vir: Analitika GZS

NOVA JAVNA RAZPISA 
ZA PODJETNIKE

Javni razpis  
za ugodna posojila začetnim podjet-
niškim projektom in projektom na prob-
lemskih območjih v Republiki Sloveniji 
(Ur. l. RS, št. 5/17)

Razpisana so ugodna posojila, namenjena 
financiranju začetnih podjetniških projektov 
na problemskih območjih po fiksni obrestni 
meri 0,01% in s POENOSTAVLJENIM ZA-
VAROVANJEM  (menice, izvršnica, zastava 
predmeta investicije, poroštvo).

Roki za oddajo vlog: praviloma vsakega 
1. v mesecu, prvi rok 6.3.2017, zadnji pa 
1.9.2017

Javni razpis  
za ugodna posojila podjetniškim projek-
tom in projektom na področju obdelave 
in predelave lesa v letu 2017 (Ur. l. RS, 
št. 5/17)

Razpisana so ugodna posojila, namenjena 
financiranju začetnih podjetniških projektov 
na območju celotne Slovenije, s posebnim 
sklopom za projekte obdelave in predelave 
lesa po ugodnih posojilnih pogojih in z dolgo 
ročnostjo. 

Roki za oddajo vlog so: 6. 3. 2017, 27. 4. 
2017, 11. 6. 2017, 31. 8. 2017.

VEČ O RAZPISIH 
Slovenskega regionalno razvojnega skla-
da najdete na spletni strani http://www.
regionalnisklad.si/podjetnistvo, na tel. št. 
(01) 836-19-53 ali na e-naslovu info@re-
gionalnisklad.si

SPODBUJAMO 
ZDRAVO RAST!




