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Investicije

Dodana vrednost 
višja za 

4,4 %.

Investitorji in potrošniki prispevali k višji gospodarski rast v prvem četrtletju 

Gospodarska rast v prvem četrtletju letos je znašala 
4,6 % (prilagojeno za vpliv sezone in koledarja je bila 
rast 5-odstotna). Ta je opazno presegala rast v EU-28 
(2,4 %). K rasti so največ prispevale bruto investicije 
in zasebna potrošnja. Bruto investicije v osnovna 
sredstva, ki predstavljajo slabo petino BDP-ja, so se 
povečale za 9,1 % in so k rasti prispevale za 1,7 o. t., 
bistveno več pa so prispevale spremembe zalog oz. 

njihovo povečanje; k rasti BDP so tokrat prispevale 
1,3 o. t. Investicije v zgradbe in objekte so porasle 
za 12,6 %, investicije v opremo in stroje pa za 7,5 
%. Rast zasebne potrošnje, ki predstavlja dobro 
polovico BDP, ostaja na visoki ravni (3,4 %). Zaradi 
višje potrošnje in višje gradbene aktivnosti je uvoz 
namreč rasel hitreje od izvoza. Uvoz se je povečal za 
8,7 %, izvoz pa za 7,4 %.

»Daleč največji 
vpliv na slovenski 

BDP  imajo 
gradnje pretočno-

akumulacijskih 
elektrarn,« pravijo v 

družbi Eles. 

Pripravila: Analitika GZS

Povpraševanje še vedno raste
Čeprav je bilo leto 2017 rekordno, se trend nadaljuje tudi letos. 
Nina Šprohar

Leto 2017 je bilo za gradbenike izjemno produktivno,  
tak trend se nadaljuje tudi v prvi polovici letošnjega 
leta in upadanja še ne pričakujejo. »Menimo, da bo 
obseg gradbenih del v naslednjih dveh letih še vedno 
visok, ne pričakujemo pa bistvenih odstopanj glede 
na letošnje leto,« razmišljajo na upravi CGP. Tudi 
direktor podjetja GVO, ki se ukvarja s projektiranjem, 
gradnjo in vzdrževanjem telekomunikacijskih in 
elektro omrežij, Borut Radi, pravi, da je bilo za njihovo 
podjetje že leto 2017 rekordno po obsegu prihodkov, 
a tudi v letošnjem letu zaznavajo nadaljevanje trenda 
rasti povpraševanja po gradbenih storitvah. Stanislav 
Remic, direktor Gorenjske gradbene družbe, opaža, 
da je dela »nekaj več kot v letu 2017«. »Gradbenih del 
je letos več, predvsem na račun zasebnih investitor-
jev, kar je logično, glede na povečano gospodarsko 
aktivnost,« pa meni Blaž Miklavčič, direktor gradbene 
družbe GH Holding. 

Vedno večje potrebe po električni energiji in 
dodatnih virih
Tudi investicije v elektroenergetiki imajo lahko velik 
vpliv na rast BDP. »Daleč največji vpliv na slovenski 

BDP imajo gradnje pretočno-akumulacijskih elek-
trarn, za katere lahko praktično vso opremo izdelajo, 
dobavijo in montirajo slovenski proizvajalci, gradbinci 
in montažne ekipe,« pravijo v družbi Eles, ki skrbi za 
elektroenergetski sistem v Sloveniji. »Povpraševanje 
po elektriki se je v zadnjih letih okrepilo. S pospešeno 
elektrifikacijo vseh področij, zlasti prometa in ogreva-
nja, s krepitvijo gospodarstva in rastjo življenjskega 
standarda vztrajno rastejo potrebe po električni ener-
giji in dodatnih virih,« menijo na GEN energiji.

Rast kreditiranja se bo upočasnila
S splošno gospodarsko rastjo narašča tudi trg potro-
šniških posojil v slovenskem prostoru. Na NLB menijo, 
da bo »rast v prihodnje odvisna predvsem od gospo-
darskega stanja, ki bo lahko spodbujalo potrošnjo ali 
ne«. Addiko Bank je v letih 2016 in 2017 zabeležila več 
kot 400-odstotno rast v segmentu potrošniških kredi-
tov. »V zadnjem času je zaradi povečane konkurence 
rast sicer manjša, vendar vseeno beležimo pozitivne 
rezultate,« pravijo na Addiko Bank. gg
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