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Tretje leto rasti  
ob prebujanju potrošnika
Gospodarska rast in optimizem nad pričakovanji. 
Bojan Ivanc, Analitika GZS

V zadnjem četrtletju so se pozitivna gibanja še 
okrepila. Dvajset tisoč novih delovnih mest in skoraj 
2-odstotna rast plač sta razlog za več nakupov novih 
vozil, pohištva, komunikacijskih in računalniških 
naprav. Več denarja gre za storitve, povezane s 
preživljanjem prostega časa. Za živila in pijače name-
njajo slovenska gospodinjstva v povprečju petino 
svojih izdatkov, a se njihova potrošnja vrednostno še 
vedno znižuje zaradi konkurenčne bitke pri trgovcih. 

Gostinci so povečali prihodek za desetino in so s 
turistično sezono zadovoljni, vrnil se je tudi domači 
turist. Visoka rast cen energentov v zadnjih nekaj 
mesecih utrjuje pričakovanja, da se obdobje rekordno 

poceni denarja izteka ter da bo poleg ameriškega FED 
na zvišanje kmalu pristala tudi ECB. 

Nevarnost: ekonomski nacionalizem
Dejavniki konjunkture so sicer v evroobmočju izraziti, 
obstajajo pa večja geopolitična in institucionalna 
tveganja, ki občasno načenjajo zaupanje v gospodar-
stvu in pri potrošnikih. Tendence po ekonomskem 
nacionalizmu in drugih populizmih v svetu naraščajo, 
kar ni dobra novica za naše izvoznike, vendar se bodo 
ti vplivi izrazili skozi daljše obdobje manjše rasti. 
Po do sedaj slišanem bo Trumpovo predsedovanje 
prineslo kratkoročno višjo rast v ZDA, vendar bo cena 
srednjeročnega učinka teh politik lahko visoka. gg 

16 mrd EUR 
ali 40 % BDP 

imajo slovenska 
gospodinjstva na 

bankah.

10 ključnih podatkov

Višja rast izvoza 
izven EU
6,3 %

(I-XI 2016/I-XI 2015)
Izvoz blaga je v prvih 10-ih 
mesecih porasel za 3,8 %, 

uvoz za 3,4 %.  Rast izvoza se 
krepi zaradi močnejše rasti v 

države nečlanice EU, tudi zaradi 
močnejših »naftnih« valut. 

Vse bolj razpoložen 
slovenski potrošnik 

3,2 % (I-XI 16/I-XI 15)
Slovenski potrošnik je ob koncu 

leta bolj odprl denarnico, 
predvsem za nakupe trajnih 
in poltrajnih dobrin. Realna 

prodaja na drobno neživil (brez 
goriv) je bila višja za 6,8 %, živil 

pa nižja za 0,4 %. 

Dvoštevilčna rast  
v 6 dejavnostih

Proizvodnja gume, kovinskih 
izdelkov, elektronskih in 

optičnih izdelkov, drugih vozil 
in plovil, druge raznovrstne 

pred. dejavnosti in popravila 
in montaža strojev beležijo 
dvoštevilčno rast prodaje. 

Padec, a več optimizma 
 v gradbeništvu

 -18,3 % 
(I-XI 16/I-XI 15)

Decembrski kazalnik zaupanja v 
gradbeništvu je bil za 3 o. t. višji 

kot novembra in medletno za 
16 o. t. višji. Dosegel je najvišjo 
vrednost po septembru 2008. 

Podražitve energetskih 
surovin 

54 - 56 USD  
za sodček brenta

Decembrske cene energetskih 
surovin so bile glede na 
november višje za 15 %. 

Okrepitev dolarja za 2,2 % je 
še bolj vplivala na višje stroške 

za kupce v evrih, ki se ne 
poslužujejo valutne zaščite. To 

bo nedvomno okrepilo rast cen. 

Sektor države narekuje 
tempo plačam 

1,8 % (I-XI 16/I-XI15)
Plače so ohranile pozitivno 
dinamiko (+ 1,8 %). V prvih 

10-ih mesecih so bile najvišje 
v javni upravi (+ 5,5 %), drugih 

raznovrstnih dejavnostih, 
zdravstvu in izobraževanju. 

Znotraj predelovalnih 
dejavnosti so se najbolj 

povečale v proizvodnji pijač.

Gostinci in programerji 
z rastjo

4,1 % (I-X 16/I-X 15)
Storitvene dejavnosti beležijo 

visoko rast prihodkov, kar 
je predvsem posledica 

ugodne izvozne konjunkture. 
Dvoštevilčno rast prihodkov so 
beležili gostinci, programerji in 
ponudniki pisarniških storitev. 

Za komunikacijo, hrano 
in prosti čas več 

Od junija so cene medletno 
že višje, v zadnjem četrtletju 
za 0,6 %. Izstopala je rast cen 
v skupini komunikacij, hrane 

in brezalkoholnih pijač ter 
gostinskih in nastanitvenih 

storitvah. 

Rast tovora po cestah 
višja kot na železnicah

6,3 % 
(tonski kilometri po 

cestah; 3. četrt. 2016/3. 
četrt. 2015)

V tretjem četrtletju so slovenski 
tovornjaki prepeljali skoraj 

20 mio ton blaga (+ 15 %). Po 
železnici je bilo prepeljano 4,4 

mio tone (+4 %) . 
 

Skoraj 20 tisoč novih 
delovnih mest

2,4 % (XI16/XI15)
Število delovno aktivnih se 
še naprej povečuje. Največ 
novih delovnih mest je bilo 
ustvarjenih v predelovalni 
dejavnosti (več kot 6.000, 

skupaj z agencijskimi delavci) 
in v sektorju država (5.250) in 

trgovini (2.600).  
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Sprememba industrijske 
proizvodnje (I-XI 2016)
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