
glas gospodarstva plus, julij-avgust 2018 47

Plus

plus
analize, napovedi in nasveti

Letos rahlo nižja gospodarska rast  
na glavnih izvoznih trgih
Višji razpoložljivi dohodki spodbujajo zasebno potrošnjo. 
Darja Močnik, Analitika GZS

Slovenija je v zadnjih 12 mesecih okrepila izvoz za 12,7 % v 
primerjavi s predhodnimi 12 meseci, krepi se predvsem izvoz v 
države EU. Slovenski izvoz blaga se je v zadnjem letu med šestimi 
najpomembnejšimi izvoznimi partnerji najbolj okrepil s Francijo 
(za 41 %), dvoštevilčno rast izvoza pa beleži še v Italijo (16,6 %) ter 
Nemčijo (11,5 %). 

Nemčija. Nemčija je v prvem četrtletju letos zabeležila 2,3-odsto-
tno gospodarsko rast. V IfW Kiel so znižali napoved za rast BDP za 
2018 na 2 %, kar je predvsem posledica upočasnitve proizvodnje 
v začetku leta, pri čemer je trgovinski konflikt z ZDA verjetno 
le eden od vzrokov (poleg epidemije gripe, stavke in velikega 
števila državnih praznikov). H krepitvi rasti bodo prispevale višje 
plače ob pozitivnem trendu na trgu dela, pa tudi zmanjšanje 
davkov zvezne vlade in povečanje trošenja za socialno poli-
tiko (izboljšanje pokojninskih ugodnosti za ženske, ki so imele 
porodniški dopust pred letom 1992, podpora za otroke tistih, ki 
so prvič lastniki stanovanj, ter naložbe in podpora programom za 
infrastrukturo, izobraževanje in trg dela). Gradbeni sektor bo še 
naprej širil zmogljivosti ob pomanjkanju delovne sile in strmem 
naraščanju cen. Brezposelnost naj bi letos padla pod 5 %, infla-
cija pa bo znašala okoli 2 %.

Italija. Italija je v prvem četrtletju letos zabeležila 1,4-odstotno  
gospodarsko rast. Rast naložb se bo v 2018 močno okrepila zaradi 
davčnih spodbud za naložbe v stroje, opremo in napredne tehno-
logije, povezane z industrijo 4.0 (podaljšano do konca leta 2018) 

ter oživitve bančnih posojil podjetjem. Trg dela se bo krepil ob 
spodbudnem učinku ugodnejših zaposlitvenih možnosti. Letos se 
bo število delovno aktivnih oseb zvišalo za 1,3 %, stopnja brez-
poselnosti se bo zmanjšala na 11 %. K temu okrevanju so deloma 
prispevale nove pobude Fisca o zaposlovanju mladih delavcev, 
uvedene z zakonom o proračunu. Plače v javnem sektorju se 
bodo letos prvič po desetih letih povečale.

Hrvaška. Hrvaška je v prvem četrtletju letos zabeležila 
1,5-odstotno gospodarsko rast. Za leto 2018 se napoveduje okoli 
3-odstotna gospodarska rast, ki jo poganja stabilno EU povpra-
ševanje in hrvaški izvoz, višja potrošnja, izboljšanje obetov in 
fiskalna politika. Ob rekordni turistični sezoni zasebno potro-
šnjo spodbujajo nova znižanja davkov, hitrejša rast plač, višje 
pokojnine, ustvarjanje novih delovnih mest. Močnejše obete za 
naložbe odražajo naraščajoči dobički podjetij, ugodni krediti in 
hitro-rastoče financiranje EU (2-2,5 % BDP). 

Poljska. Poljska je v prvem četrtletju letos zabeležila 5-odstotno 
gospodarsko rast. Rast zasebne potrošnje je bila glavna gonilna 
sila poljskega gospodarstva v zadnjih dveh letih. Izkoriščanje 
evropskih sredstev prek javnih podjetij je veliko, nizke obrestne 
mere in visoko povpraševanje kažejo na možnost rasti naložb. 
Na drugi strani pomanjkanje delovne sile in neugodno politično 
razpoloženje omejujeta poljske in tuje zasebne družbe pri pove-
čevanju naložb. gg

Glavni 
izvozni trgi

Izvoz Slovenije v zadnjih 12 
mesecih (IV 17-III 18), v mio EUR

Rast v %, glede na 
predhodnih 12 mesecev

Nemčija 5.880 11,5
Italija 3.339 16,6
Hrvaška 2.263 4,7
Avstrija 2.218 9,6
Francija 1.700 41,1
Poljska 887 8,1

Vir: SURS, preračun Analitika GZS

Glavni izvozni trgi Rast BDP v % (1. čet. 
2018/1. čet. 2017)

Napoved rasti BDP v 
%, v 2018*

Nemčija 2,3 2,1
Italija 1,4 1,4
Hrvaška 1,5 2,8
Avstrija 3,4 2,7
Francija 2,2 1,9
Poljska 5,0 4,6

*Napovedi OECD, EK
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