Kako do uspešnejše Slovenije?

UTRIP SLOVENIJE

5 POZITIVNIH TRENDOV

Gospodarska rast
V letošnjem letu naj bi se gospodarstvo končno
okrepilo za 1,6 %. Vsaj polovica te rasti temelji na
izvozu (SKEP GZS).
Preprostejše poslovanje
majhnih in srednjih podjetij
Pridobljenih 20 mest na lestvici v zadnjih 5 letih.
Srednjeevropske konkurentke so se na lestvici
nasprotno poslabšale (Doing Business).
Inovativnost
Na lestvici Innovation Union Scoreboard smo v
šestih letih izboljšali svojo relativno uvrstitev glede na EU (Evropska komisija).
Boljša infrastruktura
Pridobili eno mesto zaradi boljše infrastrukture v
zadnjih 5 letih (WEF).
Manj birokracije pri plačevanju davkov
Pridobili smo 30 mest na področju enostavnosti
plačevanja davkov v zadnjih 5 letih (Doing Business).

5 NEGATIVNIH TRENDOV

Makroekonomske razmere
Slovenija je izgubila 10 mest na lestvici makroekonomskih razmer v državi v zadnjih 5 letih (IMD).
Finančni trg
Šele 133. mesto pri razvoju finančnega trga, 56
mest manj kot v 2010 (WEF).
Tuje investicije
Obseg tujih investicij v BDP je v Sloveniji še enkrat
nižji kot v državah srednje Evrope. Ta obseg je četrti najnižji v EU-28 (Unctad).
Stroški dela
Slovenija je na vrhu lestvice stroškov dela v dodani
vrednosti v EU. Krčenju dodane vrednosti stroški
dela niso sledili (Eurostat).
Javna poraba
Slovenija je na visokem 4. mestu v EU po hitrosti
naraščanja javne porabe v BDP glede na leto 2008
(Eurostat).

Kako do uspešnejše Slovenije?

UTRIP SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

5 POZITIVNIH TRENDOV

5 NEGATIVNIH TRENDOV

Višja dodana vrednost

Obresti

Dodana vrednost podjetij se povečuje vse od drugega četrtletja 2013 (SURS).

Slovenska podjetja plačujejo za nova posojila 40 %
višjo obrestno mero kot tekmeci iz območja evra
(Banka Slovenije).

Rast proizvodnje
8,3-odstotna rast industrijske proizvodnje v juliju.
Od začetka leta visoka, dvoštevilčna rast proizvodnje električnih naprav, usnja, kovin, računalniških, električnih in optičnih izdelkov (SURS).
Plačilna disciplina
10 % manj pravnih oseb z neporavnanimi obveznostmi, ki dolgujejo 16 % nižji znesek (Ajpes).
Optimizem potrošnikov
Gospodinjstva so najbolj optimistična v zadnjih 5
letih, kar izboljšuje obete v trgovini (SURS).
Tehnološka opremljenost
Slovenska podjetja so tehnološko dobro opremljena in so na 33. mestu med 144-imi državami, kar je
dve mesti bolje kot v letu 2010 (WEF).

Izvoz
Izvozni obeti v Nemčijo in Avstrijo so najslabši v
zadnjem letu (Eurostat).
Zadolženost
Polovica podjetij s 150 tisoč zaposlenimi je prezadolženih. Nosijo breme kar 80 % vseh finančnih obveznosti gospodarskih družb (Kapos GZS,
Ajpes),
Turizem
V obdobju 12 mesecev (od avgusta 2013 do julija
2014) smo zabeležili 0,6 % manj prenočitev tujih
turistov (SURS).
Stečaji
Več kot 900 začetih stečajev v prvih osmih mesecih. Tri četrtine več kot lani.

