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SLOVENSKA TRGOVINA

Podjetja v trgovinski dejavnosti ustvarijo 
23,6 mrd. EUR oziroma 34 odstotkov vseh
ustvarjenih prihodkov v Sloveniji.

Trgovina v Sloveniji ustvari 3,17
mrd. EUR dodane vrednosti, kar je 11,9 odstotka
celotnega slovenskega BDP-ja v tem letu.

Dodana vrednost na zaposlenega v trgovinski
dejavnosti je znašala 27.971 EUR, 
kar je 98 odstotkov povprečne slovenske dodane
vrednosti na zaposlenega (v vseh gospodarskih
dejavnostih).
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V trgovini deluje 23.378 podjetij, ki
predstavljajo 23,3 odstotka vseh slovenskih podjetij
(po Klasifikaciji SKD razredi C-K).

V trgovinski dejavnosti je dela 113.279 ljudi
(12,1 odstotka od  skupno 934.534
zaposlenih v Sloveniji).

100.295 ljudi je bilo zaposlenih v podjetjih,
12.984 pa je bilo samostojnih podjetnikov (18,6 
odstotka vseh samostojnih podjetnikov).
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IZZIVI ZA NADALJNI RAZVOJ:

– Stroškovna učinkovitost in optimizacija procesov
ter učinkovito zagotavljanje in menedžment kadrov

– Celovito poznavanje in razumevanje vedno bolj

informiranih, zahtevnih, nepredvidljivih in ekološko 
osveščenih porabnikov ter njihovega nakupnega 
vedenja, ustrezno zadovoljevanje njihovih potreb 
(predvsem z vidika ‘use-occasion’) in ohranjanje njihove 
zvestobe

– Diferenciacija trgovcev
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Trgovci v Sloveniji bodo v prihodnje morali (še bolj) upoštevati
tudi naslednje globalne (porabniške) trende:
– Spremembe potrošnikovih navad, so posledica vpliva recesije in 

posledično zmanjšanje kupne moči potrošnika
– Urbanizacija
– Staranje prebivalstva (starejši potrebujejo prilagojeno nakupovalno 

okolje, embalažo, izdelke …)
– Spremembe v strukturi gospodinjstev, npr. naraščanje enočlanskih 

gospodinjstev (prinaša npr. potrebo po manjših embalažah)
– Hiter življenjski slog
– Mobilnost ljudi (fizična, virtualna …)
– Prepredenost življenja in dela s tehnologijo (ki omogoča tudi aktivnosti 

na daljavo, izven doma …)
– Skrb za zdravje, dobro počutje in lepoto (tudi s pomočjo kakovostne ali 

zdrave ali bio hrane)
– Na prvi pogled nemogoče zahteve potrošnikov (zdravo in dobrega 

okusa, luksuzno in z “dobro” ceno …)
– Naraščanje individualnosti, avtentičnosti
– Podnebne spremembe, skrb za okolje
– Energetika, iskanje (novih) virov energije
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PRILOŽNOSTI ZA NADALJNJI RAZVOJ:

– Širitev na tuje trge (države nekdanje Jugoslavije, razvijajoči se trgi, 
kot sta Romunija in Bolgarija, v manjši meri Zahodna Evropa)

– Diferenciacija od konkurenčnih ponudnikov in lastna 
(trženjska) pot (tudi z vidika opredelitve in poznavanja konkurentov, 
saj se panoge vedno bolj prekrivajo)

– Ponudba kakovostnih izdelkov (in storitev) po konkurenčnih 
cenah (‘value for money’)

– Ustrezna lokalizacija ponudbe
– Poenostavljen, porabniku prijazen sistem (z vidika navigacije v 

trgovini, označenosti izdelkov, načina plačevanja, programov zvestobe 
…)

– Usposobljeno, prijazno osebje, sposobno vživljanja v porabnika 
(zaposleno v sistemu, ki je prijazen tudi do njih)

– Uspešno prilagajanje megatrendom
– Družbena odgovornost (ki bo postala sestavni del ugleda trgovcev)
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HVALA ZA POZORNOST


