20 let Konjunkturnih gibanj SKEP GZS
Kje pa vi dobite informacije za poslovanje?
Revija Konjunkturna gibanja je bila ena izmed
prvih strokovnih publikacij te vrste v Sloveniji.
V dvajsetih letih izhajanja je ohranila mrežo
sodelujočih za lastne neodvisne napovedi tuje
in domače konjunkture in napovedi o glavnih
makroekonomskih kazalcih za tekoče in naslednje
leto.
Danes revija izhaja trikrat letno v tiskani obliki
in je edina strokovna revija te vrste, ki se financira
s prodajo na trgu. Pripravlja jo SKEP-Analitska
skupina GZS, v katero so vključeni strokovnjaki
znotraj GZS kakor tudi zunanji strokovni sodelavci.
Ugledni specialisti, ki vsebinsko pokrivajo
posamezna področja, dajejo reviji še naprej
jamstvo strokovnosti in povezanosti s poslovno
prakso, ki jo cenijo tudi naši redni naročniki. S
svojimi napovedmi makroekonomskih gibanj, ki
jih oblikuje tudi z informacijami in napovedih o
poslovanju reprezentativnega vzorca slovenskih
podjetij, SKEP GZS stalno sodeluje tudi z Evropskim
združenjem konjunkturnih inštitutov - AIECE,
katerega član smo od leta 1993 dalje.
Vsebina
Konjunkturna gibanja tradicionalno vsebujejo
tekoče makroekonomske kazalce, trende in
napovedi tujega in domačega poslovnega okolja

s komentarji, analizo menjave Slovenije s tujino,
najpomembnejše indikatorje gibanj s področij
industrije, storitvenih dejavnosti, financ, trga in
stroškov dela, cen, vseh oblik porabe in drugih
področij.
Poroča o napovedih glavnih makroekonomskih
kazalcev, o napovedih cen svetovnih surovin, ki jih
pripravi neodvisna ekspertna skupina za srovine
znotraj AIECE, do katere ima SKEP kot član AIECE
neomejen dostop, ter odzivih gospodarstva na
tekočo ekonomsko politiko.
Iz tokratne številke
Zaostajanje Slovenije za primerljivimi evropskimi
državami se od krize dalje le še povečuje. Po
skromni krepitvi gospodarske rasti v prvi polovici
leta 2011 se je zadnji dve četrtletji gospodarska
aktivnost zniževala in potisnila Slovenijo nazaj
v recesijo. Slovenija se dandanes srečuje s
strukturnimi težavami, ki jih ni uspela odpraviti v
času konjunkture, to pa v času zadržane rasti še
dodatno poslabšuje pogoje poslovanja in splošno
poslovno okolje. Po zadnjih ocenah Slovenija v
letu 2012 lahko pričakuje znižanje gospodarske
aktivnosti za 1,2 odstotka, medtem ko je za 2013
glede na trenutne razmere možna le manjša
oživitev gospodarske rasti. Pred nami je zelo
zahtevno in nepredvidljivo leto z velikimi nihanji v
povpraševanju, in nujnim sprotnim načrtovanjem
in prilagajanjem.

Naročilo publikacije
Letna naročnina na revijo Konjunkturna gibanja
znaša 90 EUR, za člane GZS pa 63 EUR (brez DDV).
Ob jubileju nudimo novim naročnikom še dodatni
20-odstotni popust za naročila do 31.3.2012.
Naročite brezplačni vzorčni izvod!
W: http://skep.gzs.si
E: skep@gzs.si
T: 01 5898 170
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