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• Onemogočajo hitrejšo rast produktivnosti in s tem 
blaginje

• Vežejo kapital, ki bi bil drugje bolje uporabljen

• Vežejo zaposlene, ki bi drugje lahko bili bolj uspešni in bi 
prejemali višje plače

• Predstavljajo stalno tveganje za dobavitelje, kupce in 
financerje

Zakaj so okostnjaki problematični?



Slovensko gospodarstvo v 2020 in 2021: 
bolje od pričakovanj tako v 2020 kot v 
2021

*Uporabljena predpostavka za oceno letne rasti pri 6,3* v 2021: brez revizij podatkov in ničelna rast v 2. polletju 2021



Poslovanje gospodarskih družb: zdrava rast 
poslovanja

Pojasnilo: osnova za to podatkovno tabelo predstavljajo nerevidirani in 
nekonsolidirani finančni izkazi gospodarskih družb, ki jih ta predložijo na Ajpes do 
marca tekočega leta za predhodno leto



Pomen prezadolženih družb* v času: v 2020 
začasno navzgor

*NFD/EBITDA>5 ali negativna EBITDA v tekočem letu



Zadolženost in likvidnost po dejavnostih (2020): 
sistemskih razlogov za zaskrbljenosti ni



Pomen podjetij z večjim padcem EBITDA v 
2020



Dejavnosti z največjimi padci EBITDA v 2020



Dejavnosti z največjo rastjo EBITDA v 2020



Okostnjaki (tuje študije): družbe brez 
akumulacije kapitala
• Najpogostejša definicija:

• 3 zaporedna leta je dobiček iz poslovanja (EBIT) < od plačila obresti (finančnih 
odhodkov)

• Študije:
• Corporate zombies: Anatomy and life cycle (Banerjee R., Hofmann B.), Sep. 

2020; 15 % delniških družb (14 razvitih gospodarstev, 1980-2017)

• Fear the Walking Dead? Incidence and Effects of Zombie Firms in Europe 
(Hallak I. et al), 2018; (države EA-19, 2010 in 2013)



Okostnjaki (tuje študije): 7 % v Sloveniji, rast 
v 2013/2010

Vir: Fear the Walking Dead? Incidence and Effects of Zombie Firms in Europe (Hallak I. et al), 2018

A: vsa podjetja okostnjaki

B: okostnjaki, starejši od 
10 let

C: dolgotrajni okostnjaki 
(min. 5 let: EBIT<fin. 
odhodki) 



Okostnjaki (tuje študije): v Sloveniji manj kot 
v Avstriji

A: vsa podjetja okostnjaki

B: okostnjaki, starejši od 10 let

C: dolgotrajni okostnjaki (min. 
5 let: EBIT<fin. odhodki) 

Vir: Fear the Walking Dead? Incidence and Effects of 
Zombie Firms in Europe (Hallak I. et al), 2018



Okostnjaki v Sloveniji (2019 in 2020): 3,3 mrd 
EUR osnovnih sredstev



Okostnjaki v Sloveniji (2019 in 2020): 5,6 mrd 
EUR finančnih obveznosti



Distribucija okostnjakov po dejavnostih: 
največ v trgovini, najbolj pomembni v 
predelovalnih dejavnostih



Prihodnost okostnjakov v Sloveniji

• Njihov delež se bo v 2021 zopet znižal, v 2022 še bolj; splošno 
gospodarsko okrevanje dviga vse ladje

• Sanacija bank in prestrukturiranje podjetniškega sektorja (2013-2019) 
sta ključno prispevala k izboljšani poslovni dinamiki

• Ukrepi na ravni države, ECB, EK so preprečili večjo rast okostnjakov v 
2021/2020

• Srednjeročno predstavljajo izziv družbe, ki bodo podvržene strožji EU 
regulativi na področju ESG: proizvodnja električne energije iz CO2 
virov, izpusti CO2 pri proizvodnji blaga



• bojan.ivanc@gzs.si; 01/5898 170

• Tipska analitika: https://analitika.gzs.si/

• Tedenski novičnik v EN: Analytics CCIS (Linkedin)


