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Ob jubileju publikacije

 
Analiza poslovanje gospodarskih družb za leto 2013 bo v juliju 2014 izšla že dvaindvajsetič. 

Beležila je rasti in padce, pozitivne in negativne napovedi gospodarskih gibanj doma in na 
glavnih izvoznih trgih. Njeni zvesti bralci so bili in so še vedno vodilni v podjetjih, vodstveni  
analitiki in finančniki v gospodarskih družbah in finančnih organizacijah. 

V času, ko se oblikuje nova vladna ekipa in nova gospodarska politika, smo v poglobljeni  
analizi želeli ponazoriti ključne kazalce in kazalnike poslovanja slovenskih gospodarskih družb s  
preprostim ciljem, da bi bila več kot odsev statistike za enkratno uporabo.

Ob običajnih primerjavah stanja in trendov poslovanja gospodarskih družb po dejavnostih,  
velikosti, regijah in drugih agregatih, se tokratna analiza posebej osredotoča na poslovanja  
izbranih skupin relativno bolj zdravega in manj zdravega dela gospodarstva. 

Dejstvo, ki je bilo doslej zapostavljeno je, da imamo velik del podjetij, ki so v času krize ohranila 
in celo okrepila obseg in rezultate svojega poslovanja. Imamo pa tudi relativno manjši del tistih, 
ki so v letu 2013 in preteklih letih obseg in rezultate poslovanja zmanjševala, z nelikvidnostjo in 
insolventnostjo pa so vplivala na mrežo poslovnih partnerjev, dobaviteljev in kupcev v celotnem  
gospodarstvu.

Analiza z več zornih kotov naj bi prispevala eno od podlag za ukrepe vzdržne gospodarske  
politike. Ta terja tako vzvode za spodbujanje razvoja in rasti podjetij kot ukrepe za poslovno in 
finančno prestrukturiranje dela gospodarstva, kjer je to potrebno. 

V povzetku izpostavljamo ključne ugotovitve o stanju in trendih poslovanja celotnega  
gospodarstva ter izbranih skupin v letu 2013 in letih tik pred krizo in takoj po njenem  
začetku. V podrobnejšem delu pa tabelarično in grafično prikazujemo izbrane kazalce in kazalnike  
poslovanja, ki so namenjeni podrobnejšim obdelavam analitikov.

Alenka Avberšek

Bojan Ivanc
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