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Poslovanje slovenskih podjetij v letu 2021: prihodki
poskočili za 24, dobiček pa za 99 odstotkov 
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Pregled lanskega poslovanja slovenskih družb pokaže, da se je gospodarstvo tudi v letu 2021 razdolževalo in povišalo dodano vrednost na
zaposlenega za 12 odstotkov
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Slovenska podjetja so povečala prihodke za 24 odstotkov, na rekordnih 120,3 milijarde evrov, izhaja iz danes objavljenih podatkov AJPES. Izid iz poslovanja (EBIT)
gospodarskih družb se je okrepil za 60 odstotkov, na 6,35 milijarde evrov, čisti dobiček pa za 5,7 milijona evrov, kar je največ doslej in 99 odstotkov več kot leto prej.
»Rast davka na dobiček s 799 milijonov evrov na 1.099 milijonov evrov sporoča, da
so gospodarske družbe šibko izkoriščale davčne olajšave, ki so jim na voljo,« pojasnjuje direktorica AJPES Mojca Kunšek.
Prihodki so tako za 18 odstotkov večji kot v predkoronskem letu 2019, dobiček pa
za 26 odstotkov.

Prihodki in dobiček slovenskih družb (v mrd EUR)

Vir: AJPES

Največji delež prihodkov ustvarijo podjetja na domačem trgu, a je ta delež manjši,
kot je bil prejšnja leta. Predvsem se je krepil izvoz zunaj EU.

Velika rast dodane vrednosti
Čista donosnost kapitala je presegla deset odstotkov. Na ravni gospodarskih družb
se je število zaposlenih povečalo za približno dva odstotka oziroma 13 tisoč oseb.
Neto dodana vrednost na zaposlenega je dosegla 53.057 evrov. Direktorica AJPES
poudarja, da produktivnost na zaposlenega raste hitreje kot povprečna mesečna
plača na zaposlenega.

Dodana vrednost na zaposlenega (v tisoč
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Dobiček pri AJPES opažajo v vseh dejavnostih razen v rudarstvu. Največ prihodkov
je ustvarila trgovina, v nasprotju z doslej, ko je predelovalna dejavnost ustvarila
največje prihodke. »To sporoča strukturne spremembe gospodarstva. Storitvene
dejavnosti pridobivajo veljavo v primerjavi s predelovalnimi. Tudi delež izvoza nazadnje omenjenih se zmanjšuje, četudi ostaja največji,« razloži Mojca Kunšek.
Največja rast števila zaposlenih je razvidnega pri mikro družbah. Te so imele tudi
največjo rast prihodkov in neto čistega dobička.

Rast števila normirancev
Kar zadeva podjetniško klimo v letu 2021, pri AJPES zaznavajo pozitivno podjetniško klimo, saj opažajo 3,2-odstotno rast gospodarskih subjektov v Sloveniji.
Predvsem je opazna rast samostojnih podjetnikov, število se je povečalo za 7,1 odstotka. Rast »normirancev« znaša 17 odstotkov (55.163), kar po besedah Kunškove
sporoča privlačnost tovrstne oblike samostojnih podjetnikov. Delež normiranih s.

p. je tako postal prevladujoč med vsemi s. p. (skupno število je na zadnji lanski dan
znašalo 105.916). Pri samostojnih podjetnikih zaznavajo 16-odstotno rast
prejemkov.

Proces razdolževanja se nadaljuje
Iz bilanc razberejo rast deleža kratkoročnih sredstev zaradi rasti zalog in terjatev.
Prav tako opažajo nekoliko nižjo naložbeno aktivnost, saj ni opazne rasti osnovnih
sredstev. Rast denarnih sredstev za 17 odstotkov, na 9,56 milijarde evrov, »sporoča
težnjo po samooskrbi na ravni gospodarstva«. Pri podjetjih tudi zaznavajo, da se
vse bolj zanašajo na svoje vire.
»Slovensko gospodarstvo se razdolžuje, kar zadeva obveznosti do finančnih institucij. Je pa zaznati rast poslovnih obveznosti. Pokritje poslovnih obveznosti s poslovnimi terjatvami, ta stopnja zadolženosti raste,« pojasni direktorica AJPES.

Pa letos?
»Tudi letos opažamo ugodno podjetniško klimo, saj imamo do aprila povečano rast
števila novih gospodarskih družb in tudi samostojnih podjetnikov. Opažamo tudi
manj insolventnih postopkov. Pri pravnih osebah opažamo triodstotno rast prejemkov, kar je ugodno, če vemo, da od februarja velja precejšnja negotovost poslovanja. Opažamo nekoliko več dolžnikov kot leto prej, še vedno pa so ti podatki
lahko podlaga za optimizem,« pojasni Mojca Kunšek.
Kunškova pojasni, da zagovarjajo vnovično vzpostavitev roka za oddajo poročil konec marca. To vidijo koristno z vidika analitske rabe poročil.
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