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Rast v 1. četrtletju 
najverjetneje prek 

3 %. 

10 ključnih podatkov

Visoka rast izvoza še s 
pospeškom

12,0 % 
(I-III 2017/I-III 2016)

Izvoz blaga se še naprej krepko 
povečuje, in sicer raste po 

2-številčni stopnji tako v države 
EU kot nečlanice. Rast uvoza je 
še krepkejša, predvsem zaradi 

rasti zasebne potrošnje.  

Domači in tuji turisti z 
rastjo prenočitev

1,9 milijona 
prenočitev v 1. četrtletju

Število prenočitev turistov 
je bilo v prvem četrtletju 

višje za 4,7 %. Med šestimi 
narodi se je najbolj povečalo 

število prenočitev srbskih 
(+7,5 %) in hrvaških gostov 

(+6,7 %), medtem ko je število 
italijanskih upadlo za 7,3 %. 

Rast prodaje sledi 
rasti industrijske 

proizvodnje

6,7 %  
(I-III 17/I-III 16)

Marca je bila industrijska 
proizvodnja v predelovalni 
dejavnosti medletno višja 

za več kot desetino, v prvem 
četrtletju za 6,7 %. Realna 

prodaja je narasla le nekoliko 
manj (za 6,4 %). 

Marčevska rast 
gradbeništva tudi 

zaradi vremena

19,9 % 
(I-III 17/I-III 16)

Vrednost gradbenih del je bila v 
prvem četrtletju višja za petino, 

od tega pri stavbah za 37 % 
in na gradbenih inženirskih 

objektih za 15 %. Zgolj marca je 
bila medletna rast višja kar za 

40 %, tudi kot posledica lepega 
vremena. 

Tajska vlada s prodajo 
vladnih zalog znižala 

ceno gumi. 

Cene gume za 1/4 nižje 
od februarskega vrha

Aprila so se po velikem 
marčevskem padcu cene 

energentov povečale za 2,7%, 
cene drugih surovin pa so 

se znižale na nivoje s konca 
lanskega leta. Izstopal je padec 

cen gume (TSR20), kjer so se 
cene znižale za 16 %. 

Cene pri proizvajalcih 
prehitevajo rast 

splošnih cen

+2,3 %
 (IV 17/IV 16) 

Aprila so bile cene medletno 
višje za 1,8 %, v zadnjih 12-ih 
mesecih pa za 0,8 %. Hitreje 
kot cene blaga (+1,4 %) so se 

povečale cene storitev (+2,6 %). 
Cene industrijskih proizvodov 
so bile v aprilu medletno višje 
za 2,3 %, od tega na evrskem 

območju za 2,5 % in izven njega 
za 4,7 %. 

Rast v trgovini z 
motornimi vozili

14 % (I-III 17/I-III 16)
V prvem četrtletju se je prodaja 

v trgovini z neživili (brez 
motornih vozil) povečala realno 

za 3,8 %, z živili in pijačo za 
1,4 % in z motornimi gorivi za 
tretjino. K temu je prispevala 

rast turizma, gradbeništva kot 
transportne dejavnosti. 

Umirjena rast plač

1,5 % (I-III 17/I-III 16)
V prvih treh mesecih se je 

bruto plača tako v javnem kot 
zasebnem sektorju povečala 

za 1,7 %. Zaradi davčne 
razbremenitve so neto plače 
porasle bolj, in sicer v javnem 

sektorju za 1,9 % in v zasebnem 
za 2,2 %. 

Rast posojilne 
dejavnosti

3,0 %  (III 17/III 16)
Rast posojil podjetjem se je 
marca upočasnila na 2,3 %, 

medtem ko je rast kreditiranja 
gospodinjstev porasla za 6,5 %. 
Delež terjatev v zamudi nad 90 
dni se je znižal na 5,3 %, njihov 

obseg je 1,8 mrd EUR. 

1/3 novih delovnih mest 
v pred. dejavnostih

24.000 več delovnih 
mest v enem letu

Delovno aktivno prebivalstvo 
je bilo marca medletno višje za 
3 % oz. za 24.000 oseb.  Število 

zaposlenih se je povečalo za 
3,4 %, samozaposlenih za 0,2 
%. K trendu je prispeval tudi 

poostren inšpekcijski nadzor. 

Optimizem na vrhuncu
Domače in mednarodne razmere ugodne za gospodarsko rast
Bojan Ivanc, Analitika GZS

Marčevske in aprilske ocene impulznih podatkov 
o gibanjih v slovenskem gospodarstvu kažejo, da 
bo medletna rast v prvem četrtletju najverjetneje 
presegla 3 odstotke. Izvoz in industrijska proizvodnja 
naraščata po stopnji celo prek 10 odstotkov, medtem 
ko je bilo število delovnih mest medletno višje za 
24.000. 

Krepi se trg nepremičnin, rastejo tako potrošniška 
(+9 %) kot hipotekarna posojila (+6 %), porast grad-
bene dejavnosti pa vpliva na hitro višanje uvoza kot 
tudi nakupi osebnih vozil. V zadnjih mesecih je bilo 
fizičnim osebam prodanih 32.000 vozil. Ocenjujemo, 
da bi ta številka že v enem letu lahko zrasla na 40.000. 
Pogoji financiranja so izjemno dobri, financirajo pa 
jih kar proizvajalci sami z izdajo kritih obveznic po še 
vedno rekordno nizkih obrestnih merah. 

Območje evra kot celota je v visoki prestavi, saj 
so kazalniki razpoloženja na rekordnih ravneh, kar 
je tudi znižalo podporo populistični politiki. Dolar 
je v zadnjem mesecu proti evru kar precej oslabel, 
ker je bilo nekaj zadnjih podatkov o stanju ameri-
škega gospodarstva nekoliko slabših od pričakovanj, 
obljube novo izvoljenega ameriškega predsednika pa 
še ne bodo hitro ugledale luč implementacije. Tudi 
prostotrgovinski sporazumi, ki jih imajo ZDA skle-
njene, ne bodo doživeli radikalnih sprememb, saj je 
vzajemna korist med partnerskimi državami očitna. 
Res je, da so imele ZDA lani 200 milijard dolarjev 
primanjkljaja v trgovanju z blagom, vendar so imele 
60 milijard dolarjev presežka pri storitveni menjavi. gg
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