Poslovna klima

Malemu gospodarstvu
kaže bolje
Slovensko gospodarstvo se je lansko leto okrepilo, pri čemer je bila
ključna rast izvoznega povpraševanja. Nivo optimizma je sodeč po zadnji
anketi visok, vendar nekoliko nižji kot lani. Malo gospodarstvo je tokrat
celo bolje razpoloženo od velikih družb.
Darja Močnik, Analitika GZS
Izvozniki so v letu 2015 krepili moč, saj je 20.635
izvoznikov (družb) v 2015 ustvarilo 30,3 milijarde
evrov čistih prihodkov na tujem trgu ali za 7,7 odstotka več kot leto prej. Število izvoznikov je glede
na predkrizno leto 2008 poraslo za 58 odstotkov,
vrednostno pa izvozijo za dobro četrtino več,
dodana vrednost je višja za 8 odstotkov. Vse bolj
intenzivno na tujih trgih nastopajo mikro in majhne
družbe, število le-teh se je v sedmih letih povečalo
za 64 odstotkov, njihov izvoz pa se je povečal za
44 odstotkov. Dinamika je bila še posebej ugodna

10 ključnih
podatkov

Rast izvoza

2,9 %
Precejšnja rast izvoza v države izven EU, predvsem v
severno in srednjo Ameriko
ter Azijo. Realna rast je višja za skoraj odstotek zaradi
padca cen surovin.

Izvoz se trendno krepi predvsem v
države izven EU

Nafta se hitro draži

5,6 %

50,06 USD

Rast proizvodnje je letos
najvišja v proizvodnji
električnih in optičnih
naprav (blizu 60 % rast),
pridobivanju premoga
(30 %) ter proizvodnji
kovinskih izdelkov (nad
petino).

na sodček (26.5.)
Na rast vpliva zmanjšanje
zalog v Ameriki, Nigeriji in
Venezueli. Analitika GZS
za leto 2016 napoveduje
povprečno ceno 48 USD in
za leto 2017 60 USD.

Rast trgovine
na drobno

Deflacija

0,2 %

Višja kupna moč krepi
prodajo v neživilski
trgovini (5,9 % rast).
Krepi se predvsem
prodaja tekstila, oblačil,
obutve ter računalniških
in telekomunikacijskih
naprav (pod 15 %).

Rast zaposlenih

0,6 %
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Trg dela se izboljšuje
in število samostojnih
podjetnikov ter zaposlenih
pri pravnih osebah se
povečuje.

-0,7 %
(I-IV)

Cene se še vedno znižujejo,
predvsem zaradi nižjih cen
surovin. Zaradi nedavne
krepitve cen nafte in
surovin je pričakovati
stabilizacijo cen, v zadnjem
četrtletju pa že rast.

pri izvozu na trge EU, kamor je izvoz porasel za 9,6
odstotka. Tako se je delež izvoza v čistih prihodkih
zvišal na 38,4 odstotka, v sedmih letih za 8,7 odstotne točke.
Ključni izvozniki v predelovalnih dejavnostih so
lani največ prispevali k rasti izvoza, saj je bil njihov
izvoz višji za 7 odstotkov. Izvozniki izkazujejo kar
93,6 odstotka celotnega ustvarjenega čistega dobička, zaposlujejo 31,6 odstotkov vseh zaposlenih,
izkazujejo za 7,1 odstotka višjo dodano vrednost na
zaposlenega od slovenskega povprečja ter so manj
zadolžena. gg
Rast storitvenih
dejavnosti

4 % (I-II)
Letos je najvišja rast drugih
raznovrstnih dejavnosti pisarniških in spremljajočih
dejavnosti. Nazaduje
prihodek v nastanitvah
in z njimi povezanih
storitvah ter arhitekturi in
tehničnem projektiranju.

Nadaljnji upad
gradbeništva

-31,5 %

Upad je zaznan predvsem
v gradbenih inženirskih
objektih (- 40 %). Tudi
kazalniki pričakovanj so
kratkoročno še negativni.

Porast potnikov
v zračnem in
pomorskem prometu

33,3 %
Porast potnikov v
pomorskem transportu je
tudi posledica prihoda treh
ladij za križarjenje.

Realna rast bruto plač

3%

Povprečna bruto plača
je v marcu znašala okoli
1.600 EUR. Odmrznitev
napredovanj je povečala
višje plače v sektorju
države. Masa plač v javnem
sektorju naj bi se povečala
za okoli 5 % v celotnem
letu.

Močan upad gradnje inženirskih
objektov
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* v kolikor obdobje ni posebej navedeno, velja za zadnje objavljeno kumulativno obdobje (I-III 2016), v primerjavi z enakim obdobjem lani.
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