
 

Od 30. marca do 5. aprila 2019 

Nemška nova naročila navzdol, tekoča industrijska proizvodnja stabilna 

V svetovnem poslovnem tisku je močno odmeval februarski padec novih naročil v nemški predelovalni industriji, ki se je še 

poglobil (-8,4 %) glede na januarskega (-3,6 %, oboje medletno). Naročila iz drugih držav (izven območja evra) so se znižala 

trikrat bolj kot iz območja evra. Prav tako so bili pod večjim pritiskom proizvajalci trajnih dobrin (avtomobilisti). Kljub 

vsemu so bili podatki o tekoči industrijski proizvodnji v februarju precej boljši, saj se je ta medletno znižala za 0,4 % (po 

januarskem padcu za 2,7 %). Podatki o novih naročilih so sicer precej pomembni za prihodnja gibanja v industrijski 

proizvodnji, ki naj bi se pričakovano zmanjšala, vendar ti podatki niso presenečenje, ker je kazalnik nabavnih menedžerjev 

padec nakazoval že mesec prej. Razpoloženje v evropskem gradbeništvu, ki še vedno hitro zaposluje, ostaja pozitivno. 

Stopnja povečanja novih naročil pa nekoliko umirja. V vseh treh največjih evropskih gospodarstvih (Nemčija, Francija, 

Italija) ostaja raven optimizma v gradbenem sektorju visoka.  

Optimizem v svetovnem gospodarstvu ponovno višji 

Optimizem v svetovnem gospodarstvu se je marca zopet okrepil, in sicer predvsem zaradi večjega optimizma v storitvenih 

dejavnostih, kjer je bila raven poslovanja na 4-mesečnem vrhu. Finančne in poslovne storitve so izkazovale največ 

optimizma. Industrijska proizvodnja se je le neznatno povečala. ZDA so še vedno prispevale glavnino k svetovni gospodarski 

rasti, medtem ko so raven izboljšanja beležili še na Kitajskem, v Braziliji in Rusiji. Območje evra in Japonska sta bili območji, 

kjer se je splošno razpoloženje poslabšalo. Vseeno velja omeniti, da se zaposlovanje še vedno povečuje na vseh 

pomembnejših svetovnih trgih. Inflacijski pritiski se zaradi stabilnih cen surovin (z izjemo rastočih cen nafte) znižujejo.  

Britancem še eno leto več? 

Kot kaže, se bomo o brexitu še veliko pogovarjali. V medijih se omenja možnost, da bi bilo Združenemu kraljestvu 

namenjeno še 12 mesecev za ratifikacijo izstopne pogodbe. S tem bi se lahko politična slika v britanskem parlamentu 

spremenila. Na ta način bi se znižal pritisk, da britanska stran sprejme odločitev do 12. aprila.  

Trgovinska pogajanja še brez pravih rezultatov 

V medije so že nekajkrat prišle novice o skorajšnjem dogovoru ZDA in Kitajske, vendar oprijemljivih dokazov o temu še ni 

bilo. Na drugi strani Francozi pred Evropsko komisijo izražajo zadržke pri zniževanju carin na nekatere ameriške industrijske 

izdelke, kar bi lahko povečalo verjetnost za negativen odgovor iz Washingtona. Francosko gospodarstvo bi namreč bilo 

deležno povečane konkurence na domačem trgu, in sicer precej bolj, kot pa nemško, še posebej pri kmetijskih izdelkih. 

Znižanje carin med ZDA in Kitajsko ter morebitna uvedba le-teh na evropsko proizvedeno blago bi lahko pomenila velik šok 

za evropsko proizvodno dejavnost, ki se že sedaj sooča z zniževanjem novih naročil. Kljub vsemu tega scenarija za sedaj še 

ne moremo povsem izključiti.  

Dogodki v tekočem tednu: trgovinska menjava, industrijska proizvodnja, plačilna bilanca 

V torek, 9. aprila, bodo znani podatki o trgovinski menjavi v Sloveniji. V četrtek, 11. aprila, bodo razkriti podatki o gibanju 

cen nepremičnin v območju evra, dan kasneje pa podatki o industrijski proizvodnji v februarju. V petek, 12. aprila, bodo 

znani podatki o slovenski plačilni bilanci in bruto zunanjem dolgu.  
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Semafor napovedi 

Napoved 1: 80-odstotna verjetnost za rast cen v Sloveniji v 2019 med 1,6 in 2 % (nespremenjeno). 

Napoved 2: 70-odstotna verjetnost za rast števila prenočitev turistov v Sloveniji nad 4 % v 2019 (nespremenjeno). 

Napoved 3: 70-odstotna verjetnost, da bo gospodarska rast v Slovenije v 2019 znašala med 2,6 % in 3,2 % 

(nespremenjeno). 


