inflacija

0,5odstotna
naj bi bila rast
v zadnjem
letošnjem
četrtletju.

Ob boljših pogojih na trgu dela in rasti plač se pričakuje povečevanje zaupanja in okrepitev zasebne
potrošnje ob ugodnejših pogojih financiranja. Vsi ti
dejavniki bodo ob višji gospodarski rasti krepili tudi
inflacijo.
Cene življenjskih potrebščin so maja ostale medletno nižje za 0,4 % in v obdobju prvih petih mesecev
letos za 0,6 %, predvsem zaradi nižjih cen energentov in v manjši meri tudi nižjih cen trajnih dobrin in
hrane. Cene preostalega blaga so bile podobne kot

pred letom, cene storitev pa še naprej naraščajo.
Rast cen energentov in drugih svetovnih cen surovin
bo v drugi polovici leta doprinesla k pozitivni rasti
inflacije v zadnjih dveh četrtletjih letošnjega leta. V
tretjem četrtletju letos pričakujemo blizu ničelno rast
inflacije, v zadnjem četrtletju pa nekaj pod 0,5 %. Že
v prihodnjem letu bo po naši oceni sledila hitrejša
rast cen energentov in tudi ostalega blaga in storitev,
skladno z višjo rastjo cen surovin.
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Brexit bi lahko pokazal
zobe tudi pri inflaciji
Inflacija bi ugodno delovala na gospodarstvo in mogoče spodbudila
kakšno podjetje, da se vsaj na kratek rok bolj posveti domačemu trgu.
Andreja Šalamun

Inflacija bi ugodno
delovala na
razpoloženje v
gospodarstvu.
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Spodbuda podjetjem
Kako bo gibanje inflacije vplivalo na poslovanje
slovenskih podjetij? Kakšne koristi oziroma slabosti
lahko pričakujejo v letošnji drugi polovici leta in v
prihodnjem letu? »Kaj se bo v zvezi s tem zgodilo
v drugi polovici leta, ni moč napovedati,« je odkrit
Ovin. Pa vendar priznava, da bi na splošno inflacija
in torej tudi nominalno povečanje transakcij ugodno
delovala na razpoloženje v gospodarstvu. »Govorimo
seveda o pričakovanih 1,4 odstotka, nihče si ne želi
nazaj jugoslovanske inflacije,« dodaja Ovin.
Oživitev transakcij doma bi zagotovo spodbudila
domačo prodajo in mogoče prepričala kakšno podjetje, da se, vsaj na kratek rok, bolj posveti domačemu trgu. Ta je sicer mnogo premajhen, da bi lahko
povzročil dolgoročno spremembo fokusa podjetij, še
ugotavlja Ovin.

Velik vpliv energentov
Da cene energentov krojijo vpliv na inflacijo, ni
nobenega dvoma. V začetku junija objavljeni podatki
Statističnega urada Slovenije (Surs) kažejo, da je
povprečna cena električne energije za industrijo
brez davka na dodano vrednost v prvem četrtletju
letošnjega leta znašala 8,1 evra za sto kilovatnih ur
ali skoraj toliko kot v četrtem četrtletju lanskega leta.
Povprečna cena električne energije za gospodinjstva
je v prvem četrtletju letošnjega leta znašala 15,7 evra
za sto kilovatnih ur, kar je za odstotek manj kot v
četrtem četrtletju leta 2015.
Povprečna cena zemeljskega plina za industrijo
brez davka na dodano vrednost je v prvem četrtletju
letos znašala 0,33 na standardni kubični meter, kar
je za sedem odstotkov manj kot v zadnjem četrtletju
lani. Povprečna cena zemeljskega plina za gospodinjstva se je v prvem četrtletju leta 2016 glede na
zadnje četrtletje leta 2015 znižala za štiri odstotke in
je znašala 0,61 evra na standardni kubični meter. gg
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»Gibanje inflacije bi
lahko pognale višje
cene energentov
in povečanje
transakcij,« meni
Rasto Ovin.

»Na to, ali se bodo deflacijska gibanja obrnila v inflacijska, bo delovalo več vzrokov,« pravi Rasto Ovin,
dekan DOBA fakultete na Mariborski univerzi. »V grobem bi gibanja lahko pognale višje cene energentov
in povečanje transakcij,« napoveduje in dodaja, da
imamo glede višjih cen energentov za zdaj le ocene,
da se bodo te zvišale, vendar ne na raven, ki so jo
dosegale pred letom 2014. Tudi povečanje transakcij
je še vprašljivo, saj bi lahko »brexit pokazal zobe in
bo to vplivalo na zmanjšanje transakcij«. Pojasnjuje,
da je torej ocena, kaj se bo dejansko dogajalo z inflacijo, zelo tvegana. »Izpustili pa smo vpliv močnega
povečanja povpraševanja države – končno je ta z
zavezami Evropski komisiji pri tem omejena,« dodaja
Ovin.

Rast cen energentov bo doprinesla k pozitivni rasti inflacije v
zadnjih dveh četrtletjih letošnjega leta.

glas gospodarstva plus, julij-avgust 2016

