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Med malimi trgovci jih
ima zdaj kar petina
blokiran bančni račun, po
drugi strani pa se na eno
izbrisano podjetje pojavi
novo in pol - to je zaradi
nizkega praga vstopa v
panogo verjetno treba
pripisati tudi številnim
novim samozaposlenim.

To je v monitoringu malih
trgovcev ugotovila družba Bi-
snode. Kot j e na posvetu GZS o
inovacij ah v o skrbnih verigah
povedal Marko Srabotnik, so
blokade transakcijskih raču-
nov najbolj svež podatek o li-
kvidnostnih težavah podjetij.
Največ blokiranih trgovcev je
med specializiranimi prodajal-
namikruha, peciva, testenin in
sladkornih izdelkov. V primer-
javi z lani je letos opaziti tudi
močno rast števila insolvenč-

nih postopkov; napovedi za
prihodnje leto so še slabše.

Plačilne navade malih
trgovcev se v povprečju ne
spreminjajo veliko, povpreč-
ne zamude se gibljejo med
desetimi in enajstimi dnevi
(veliki trgovcizamujajo odse-
dem do osem dni). Najbolj za-
mujajo prodajalne s pijačami
(72 dni), stojnice s tekstilom
in obutvijo (46), prodajalne z
rabljenim blagom pa 44 dni.
Po podatkih Bisnode zdaj 70
odstotkov malih trgovcev po-
sluje pozitivno (odstotek upa-
da); denimo v letu 2009 so se

1.259
� evrov je bila lani povprečna
bruto plača v mali trgovini.
j im prihodki zmanj šali kar za
15 odstotkov, bruto dobiček

pa za 45 odstotkov.
Zanimiv je podatek, da so

se povprečne bruto plače pri
malih trgovcih zviševale, in
sicer z 99 8 evrov v letu 2006
na 1.259 evrovlani. Bisnodova
napoved propada podj etij ka-
že, da so med malimi trgovci
precej manjša tveganj a propa-
da med dejavnostmi trgovine
na debelo kot na drobno. Mali
so sicer 40 odstotkov bolj tve-
gani kot veliki. Mali trgovci

so mikro inmajhnapodjetja,
kot jih opredeljuje zakon o
gospodarskih družbah.
Konkurenca bo še hujša

Kupna moč in poraba se
kratkoročno ne bosta poveče-
vali, se bo pa povečala konku-
renca me d trgovci, napovedu-
je Marko Srabotnik. Rešitve
so v iskanju dej avnosti, ki pri-
našaj o višj o dodano vrednost,
ter vboljšem upravljanju ter-
jatev in stroškov. •

Prihodnje leto jih zelo skrbi
� »Moj odgovor na vprašanje o zdajšnjih razmerah v mali trgovini
bo kratek - za zdaj k sreči še nismo na seznamu blokiranih pod-
jetij, plačilna politika je čedalje slabša. Do začetka tega leta smo
vedno plačevali obveznosti v roku, od spomladi pa se dnevi plačil
vztrajno podaljšujejo, ker tudi nam terjatev dolžniki sploh ne po-
krivajo v roku, da ne omenjam obveznega pobota, ki se sploh ne
zapira, ker ga ne prijavljajo,« pravi Vesna Mezeg, direktorica trgo-
vske družbe Virel. Poslovanje v prihodnjem letu jo zelo skrbi, saj
bodo morali zaradi upada prodaje število zaposlenih zmanjšati že
vtem letu - žal. »Čaka nas trda, huda prihodnost...«

KAKŠNE SO NAJPOGOSTEJŠE NOVE TRGOVINE KATERIM TRGOVCEM GRE NAJSLABŠE
Dejavnosti z največjim deležem novoustanovoljenih podjetij v letu 2011 Dejavnosti z največjim deležem blokiranih podjetij v letu 2011

� v odstotkih � v odstotkih
Nespedalizirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov Trgoyina na 6mbnQ y 5peda | iziranih prodaja | nah

td" 80 .............fl,.....^^ s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
_^^^^|^^^^^k na Cr03nCl P 0 ——————————————————————————————————————i 51,2

" Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
Vzdrževanje in popravila motornih vozil s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami

46,2
Nespecializirana trgovina na debelo Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - , ■ 34 - 9

~^^^^^BB~B~v Specializirano posredništvo Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in videozapisi

i. .* Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
Vir: Bisnode Vir: Bisnode


