
Veliko več podjetij, usmerjenih na tuje trge
Premiki V zadnjih 25 letih so številna velika industrijska podjetja nadomestila manjša, povprečno pa ustvarjajo precej več dodane vrednosti

SLovensko gospodarstvo se je v 25 Letih močno spremeniLo
pomembnejši podatki in kazalniki poslovanja go!>podarskih družb
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velik delež zaposlenih in ustvarje-
ne nove vrednosti generirajo?
Tako za gospodarske družbe kot
podjetnike pa za leto 2015 lah-
ko ugotovimo. da so se poslovni
rezultati, merjeni v neto dodani
vrednosti, izboljšali. in sicer pri
samostojnih podjetnikih za osem.
v gospodarskih družbah pa za šest
odstotkov. Samostojni podjetniki
postajajo vse pomembnejši pred-
vsem v zadnjih 15 letih. Leta 2015
so prihodki podjetnikov pomenili
5,8 odstotka prihodkov gospodar-
skih družb, 9,2 odstotka zaposle-
nih v primerjavi z gospodarskimi
družbami in sedem odstotkov do-
dane vrednosti v primerjavi z go-
spodarskimi družbami.

ČiSTI PRIHODKI oo PROOAJE NA TUJIH
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NETO DOOANA VREDNOST
NA ZAPOSLENEGA

V EVRIH

PRIHODKI
V MILIJONIH EVROV

V analizi gospodarskih družb ni
samostojnih podjetnikov. Kako

prenesel tudi v svoj novi podjetni-
ški svet. Pomanjkanje inšpekcijski
organov pa je botrovalo temu, da
se je slovensko gospodarstvo sre-
čalo z ,,-et nepravimi podjetniki in
podjetni~kimi anomalijami, kar
se kaže tudi v nezaupanju v naše
gospodarstvo in driavo. Izhod je
v drznej~em, bolj infonoiranem
in tržno usmerjenem podjetniku.
ki svojo dejavnost postavlja s svojo
družino in korektnimi odnosi do
zaposlenih. trga in države. Z vidika
dejavnosti pa v razvojno in infor-
macijsko usmerjeni dejavnosti ter
turizmu.
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ŠTEVILO ZAI"OSLENIH

NA PODLA"I DELOVNIH UR

Opazen je tudi trend zmanjševa-
nja števila delovnih mest. Vemo,
da smo to delno _reševali" tudi
z upokojevanjem. vendar resnih
problemov to ne odpravlja. Kje
vidite možnosti. da bi slovensko
gospodarstvo v prihodnjih letih
ustvarjalo nova delovna mesta?
V Sloveniji je problem, da dve tre-
tjini samostojnih podjetnikov. ki
naj bi bili temeljni bazen za zagon
gospodarstva in odpiranje delov-
nih mest, rešuje le svoj ekstistenč-
ni položaj, saj nima nobenega za-
poslenega. V Ajpesu ocenjujemo.
da je marsikdo stopil na podjetni-
ško pot brez pravega podjetniškega
programa, kot da je enostavnost in
brezplačnost registracije podjetja
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ŠTEVILO GOSPODARSKIH DRUŽB

DELEŽ ČiSTIH PRIHODKOV OD PROOAJE NETO ČISTI DOBiČEK/IZGUBA
"lA TUJIH TRGIH V MILIJONIH EVROV

" ODSTOTKIH

stotka ter informacijske in komu-
nikacijske dejavnosti 6,3 odstotka.
Najvi~ja neto dodana vrednost
na zaposJenega leta 2015 je bila v
dejavnosti preskrbe z električno
energijo. plinom in paro, in sicer
104.115 evrov. sledijo poslovanje z
nepremičninami z 88.888 evrov.
informacijske in komunikacijske
dejavnosti 64.068 evrov ter finanč-
ne in zavarovalniške dejavnosti
56.533 evrov. V predelovalnih
dejavnostih pa proizvodnja far-
macevtskih surovin in preparatov
99.364 evrov, proizvodnja kemi.
kalij in kemičnih izdelkov 59.004
evrov, proizvodnja pijač 57.998
evrov in proizvodnja kovin 51359
evrov.

dejavnost skoraj zamrla, prav tako
ima precej manjši delež predelo-
vaina industrija (kovinska. živilska
ipd.), po krizi pa tudi gradbeništvo
ter finančna industrija. Delei za-
poslenih v industriji in rudarstvu
je leta 1991 znašal 55,3 odstotka.
leta 2015 pa delež zaposlenih v
predelovalnih dejavnostih 36.8 od-
stotka (zaradi spremembe klasifi-
kacije dejavnosti podatki sicer niso
neposredno primerljivi. kažejo pa
trend preusmeritve). Povečanje je
v trgovini, od 11.7-do 17,9-odstotni
delci,

Katere so tiste gospodarske
dejavnosti. ki pripomorejo k višji
dodatni vrednosti? .
Leta 2015 so predelovalne dejavno-
sti ustvarile 37,5odstotka (med nji-
mi največ proizvodnja kovinskih
izdelkov, proizvodnja farmacevt-
skih surovin in preparatov ter pro-
izvodnja električnih naprav) neto
dodane vrednosti slovenskega go-
spodarstva. trgovina. vzdrževanje
in popravila motornih vozil 17,1
odstotka, promet in skladiščenje
9.2 odstotka. strokovne. znanstve-
ne in tehnične dejavnosti 6.9 od-

jet ja ustvarjala velik del prihodkov
s proizvodnjo za vojaško industri-
jo, prav tako so bile njihov glavni
-izvozni trg" države nekdanje Ju-
goslavije. Z umikom s tega trga je
bilo treba tudi prestrukturiranje
ponudbe od preprostih proizvo-
dov do proizvodov z višjo dodano
vrednostjo, ki jih zahodni trg pri-
čakuje. Podjetja so hitro konsoli-
dirala svoje poslovanje, na ravni
države so do začetka krize vsakih
šest let podvojila obseg prodaje na
tuje trge. Leta 2015 so že 37 odstot-
kov svojih prihodkov ustvarila na
tujem trgu, leta 1991 pa 13,5 od-
stotka. Vključitev Slovenije v EU
in uvedba evra sta gospodarstvu
zelo olajšali poslovanje na teh tr-
gih (manj administrativnih ovir,
nič valutnega tveganja).

lahko na podlagi analiz Ajpesa
ugotovimo, katere gospodarske
dejavnosti so v Sloveniji propa-
dle (oziroma so zdaj veliko manj
pomembne kot pred 25 leti) ln
katere so jih nadomestile?
Primerjava ~tevila subjektov po
standardni klasifikaciji dejavnosti
kaže. da je tekstilna in usnjarska

so te spremembe bolj posledica
propada prejšnjega družbeno-go-
spodarskega sistema (samouprav-
nega socializma) ali pa razpada
Jugoslavije. osamosvojitve Slove'
nije. vključitve v Evropsko unijo?
Del sprememb se gotovo nana~
na osamosvojitev Slovenije. V prej-
~njem režimu so marsikatera pod-

DAMJAN VIRŠEK

Kateri so bill po vašem mnenju
glavni razlogi, da so se v preteklih
25 letih zgodile takšne spremem-
be strukture gospodarstva. kot jo
opažate v analizah Ajpesa?
Glavni vzvod tovrstnih sprememb
je evolucija gospodarstev iz indu-
strijske dobe v storitvena narav-
nano proizvodnjo. Tak prehod je
bil pričakovan. Slovenija pa se je
z njim spopadla tudi zaradi osa-
mosvojitve. umika iz nemirnih
balkanskih trgov ter pospe~enim
usmerjanjem na zahodne trge in
v nove dejavnosti. Ključni razlog
je tehnolo~ki napredek. predvsem
razvoj informacijskih dejavnosti,
nove tehnologije, kot sta internet,
selitev delovno intenzivnih panog,
na primer tekstilne. usnjarske,
pohištvene industrije na Daljni
vzhod. kar je značilno za vso Evro-
po. ne samo za Slovenijo. odpira.
nje slovenskega gospodarstva in
vt"Čji vpliv svetovne konkurence
v Sloveniji in konkurence sloven-
skim proizvodom na tujih trgih.
saj se je v zadnjih 25 letih na~e
gospodarstvo ~e bolj internacio-
nalizirala.

V četrt stoletja samostojne Slo-
venije so nekatera včasih po-
membna podjetja propadla,
vendar so vznikla nova, mnoga
tudi takšna, ki velik delež pri-
hodkov ustvarjajo na svetov-
nih trgih v dejavnostih z visoko
dodano vrednostjo. Pogovarjali
smo se z Mojco Kunšek, direk-
torico Ajpesa.
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