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Trgovci

Prihodki v trgovini 
na drobno za več kot  

4 %  
navzgor v 2018.

Trgovci z vozili in pohištvom v ospredju

Prihodki v trgovini na drobno, brez motornih goriv so 

se v letu 2017 okrepili za 3,7 % (nominalno), od tega v 

trgovini z živili in pijačami za 2 %. Trgovci z motornimi 

vozili so beležili ponovno dobro leto, saj so njihovi 

prihodki porasli za 12 %. Družbe, kjer se ukvarjajo 

z vzdrževanjem in popravili, so prav tako beležile 

visoko rast prihodkov, 9-odstotno. Prebivalstvo je 

postalo pogumnejše ter je krepilo nakupe pohištva in 

bele tehnike. Prihodki v prvi skupini družb so se tako 

povečali za 8 %, v drugi za 6 %. V letu 2018 lahko glede 

na ugodna pričakovanja pri zaposlovanju, plačah, 

optimizmu in obrestnih merah pričakujemo nadalje-

vanje ugodne dinamike. Višja rast cen bo prav tako 

spodbudno vplivala na višjo nominalno rast prodaje. 

Pri trgovini na drobno, brez motornih goriv, bi tako 

lahko prihodki porasli za več kot 4 %.

Na krilih  
dobrih rezultatov v investicije
Optimizem preveva trgovce, medtem ko kreditni oddelki bank rasti 
povpraševanja ne beležijo. 
Žiga Kariž

Glede na rezultate največjih trgovcev na drobno 

smo Slovenci le odprli svoje denarnice. V Skupini 

Tuš pravijo, da so v letu 2017 poslovali dobro in so 

poslovno leto zaključili s čistim dobičkom v višini 6,2 

milijona evrov, kar je za 30 odstotkov več kot leto prej. 

Dobre rezultate pripisujejo tako izboljšanju razpolo-

ženja med potrošniki kot ustrezno vodeni poslovni 

politiki, uravnoteženemu razvoju in vodenju skupine. 

V letu 2018 pričakujejo nadaljevanje rasti, povečali 

bodo tudi zaposlovanje. 

Tudi pri podjetju Spar so v letu 2017 poslovali 

dobro in pravijo, da bo tako tudi v letu 2018. Zato 

bodo nadaljevali z odpiranjem novih trgovin Spar in 

franšiznih trgovin Spar partner, v izgradnji pa je tudi 

njihova največja investicija, nov nakupovalni center v 

Ljubljani. 

Pri Mercatorju menijo, da je vsaka zabeležena 

rast v trgovini na drobno dobra novica, zato priča-

kujejo, da bodo prihodki družbe rasli tudi letošnje 

leto. Sicer pa je Mercator trenutno v fazi monetizacije 

nepremičnin in pripravlja vse potrebno za gradnjo 

novega logistično-distribucijskega centra LDC, ki je 

Mercatorjeva največja investicija v prihodnjih letih. 

Gradbena dovoljenja nakazujejo rast prodaje

Izboljšanje potrošniške klime se kaže tudi v investici-

jah državljanov. V podjetju Fragmat opažajo, da raste 

povpraševanje po gradbenem materialu, in sicer tako 

v segmentu trgovine, gradbenih podjetjih ter same 

industrijske proizvodnje. V letu 2018 pričakujejo rast 

prodaje, in sicer zaradi povečanja števila izdanih 

gradbenih dovoljenj, podpisanih pogodb za gradnjo 

stavb s strani gradbenih podjetij ter infrastrukturnih 

in industrijskih projektov. Povečevanju povpraševanja 

se bodo prilagodili s povečevanjem proizvodnje v več 

izmenah. 

V bankah rasti še ni

Zanimivo pa je, da povečanega povpraševanja niso 

opazili na kreditnih oddelkih bank. Tako v Abanki 

menijo, da bo letos povpraševanje po kreditnih poslih 

na enaki ravni kot lansko leto. Tudi v NLB opažajo, da 

so komitenti še vedno zelo previdni in da se kreditne 

navade Slovencev še ne spreminjajo, kljub gospodar-

ski rasti in upadu nezaposlenosti. gg

V letu 2018 
pričakujejo rast 

prodaje gradbenega 
materiala, in sicer 

zaradi povečanja 
števila izdanih 

gradbenih dovoljenj.

Kreditne navade 
Slovencev se kljub 

gospodarski rasti še 
ne spreminjajo.

Pripravila: Analitika GZS
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