
8 glas gospodarstva, maj 2018

Poslovna klima

10 ključnih podatkov

Rast izvoza 13,6 % 
(medletno, jan. 18)

Nadaljuje se krepka medletna 
rast izvoza in uvoza blaga. 

Uvoz se krepi tudi zaradi višje 
zasebne potrošnje, investicij 
ter višjega izvoza ob ugodnih 

napovedih svetovnega 
gospodarstva. 

Rast 
proizvodnje 12,7 % 

(medletno, jan. 18) 
K rasti proizvodnje v letu 
dni prispevajo predvsem 

proizvajalci srednje visoko 
tehnološko zahtevnih 

proizvodov (21,5 % rast) ter 
proizvodov za investicije  

(30 % rast).

Na$a ponovno raste 
68,02 USD na 

sodček (4. april)
Na.a se je v zadnjih treh 

mesecih zvišala v dolarjih za  
7,5 %, ob tem, da je dolar izgubil  
skoraj 3 %. Ceno zvišuje večje 

povpraševanje in dogovor 
OPEC o zmanjševanju 

proizvodnje. Analitika GZS za 
letos napoveduje ceno brenta 

pri 65 USD. 

Rast storitvenih 
dejavnosti 10,9 % 

(medletno, jan. 18)
Na rast prihodka na letni 
ravni so najbolj vplivale 

strokovne, znanstvene in 
tehnične dejavnosti (16,6 % 
rast) ter dejavnost prometa, 

skladiščenja in gostinstva  
(13 % rast). 

Porast v pomorskem 
prometu 16 % 

(medletno, jan. 18) 
V letu dni se je količina 
pretovorjenega blaga v 

pomorskem prometu zvišala 
za 16 %. Krepi se tudi zračni 

promet (za 12,3 % več 
potnikov in za 17,5 % več 

prepeljanega blaga).

5,8 % rast trgovine z 
neživili 

(I-II 2018/I-II 2017) 
Izboljševanje razmer na 

trgih dela krepi prodajo v 
neživilskih trgovinah. Krepi se 

predvsem prodaja pohištva 
in gospodinjskih naprav 

(15-18-odstotna rast).

20 % več izdanih 
gradbenih dovoljenj za 

nova stanovanja 
(medletno, jan. 18)

Rast opravljenih gradbenih del 
se nadaljuje tudi letos. Januarja 

je bila medletno za 76 % višja 
predvsem kot posledica nizke 

osnove. Volitve, predvsem 
lokalne, bodo še okrepile 

gradbeno aktivnost. 

1,3 % višje cene 
 (III 18/III 17) 

Marca je letno inflacijo zvišala 
predvsem dražja hrana. Cene 
tako ostajajo z zmerno rastjo 

ter naj bi se po napovedih 
Analitike GZS letos v povprečju 

zvišale za 1,9 %. 

Realna rast bruto 
plač 2,7 %

 (medletno, jan. 18)
Povprečna bruto plača je v 

letu dni v zasebnem sektorju 
nominalno porasla za 4,8 %, v 

sektorju države pa za  
3,5 %. Ob konjunkturi in nižanju 

brezposelnosti so prisotni vse 
večji pritiski na rast plač.  

14,7 % nižja 
brezposelnost 

(medletno, marca 18)
Zmanjšuje se število 

dolgotrajno brezposelnih, ki 
sicer predstavljajo 52-odstotni 
delež brezposelnih (v letu dni 

15,9 % manj). Raste tudi število 
delovno aktivnih oseb, za 3,9 % 

(jan. 18/jan. 17). 

Upoštevani statictični podatki  

znani do 4. aprila 2018.
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Storitvene 
dejavnosti dosegajo 
vse boljše rezultate 

(januarja  za slabo 
petino višji prihodki 

kot v povprečju 
2015). 

Proizvodni PMI v 
območju evra je bil 
marca 2018 najnižji 

po osmih mesecih 
(56,6).

Spodbudna  
rast svetovne trgovine
Zaostrovanje trgovinske napetosti bi imelo škodljive posledice za 
svetovne dobaviteljske verige.
Darja Močnik, Analitika GZS

Svetovno gospodarstvo je v zelo pozitivni fazi in naj bi 

se letos okrepilo za 3,9 %. Rast svetovne trgovine naj 

bi se s 4,6 % v 2017 upočasnila na 4,1 %. Gospodarske 

napovedi za Slovenijo ostajajo visoke (od 3,9 do 

5,1-odstotna rast). Glede na gospodarske kazalce smo 

trenutno v enem najbolj zdravih obdobij (rast zaposle-

nosti, zmerna rast plače in cen). 

Vse večja je grožnja protekcionističnih politik, ki jih 

obujajo ZDA. ZDA so uvedle uvozne tarife na proi-

zvode, Kitajska pa na drugi strani carine na ameriške 

proizvode. Odziv na napetost med državama se 

kaže ob upadanju delniških indeksov ter nekoliko 

nižjih vrednostih letošnjih PMI-jev (indeks nabavnih 

menedžerjev). Obstaja tveganje, da bi lahko prišlo 

do naraščajoče verižne reakcije ukrepov, ki se hitro 

širi prek več dejavnikov, ne samo s tarifnimi ukrepi, 

temveč tudi s kvotnimi omejitvami, zamudami pri 

licenciranju in dokončnimi prepovedmi ter nenaza-

dnje ugotavljanjem kraje intelektualne lastnine. 

To ni edino tveganje za svetovno trgovino. ZDA se 

lahko umaknejo iz Severnoameriškega sporazuma o 

prosti trgovini (NAFTA). Izstop oz. naraščanje negoto-

vosti glede članstva bi ustvarilo veliko razdrobljenosti 

v enem največjih območij proste trgovine na svetu. 

Kljub temu so svetovni gospodarski trendi ugodni ter 

gredo Sloveniji zelo na roko, kar dokazujejo impulzni 

kazalniki konjunkture: dvoštevilčna rast izvoza in indu-

strijske proizvodnje, rast storitvenih dejavnosti … gg

Vir: Svetovna banka

Vir: Svetovna banka

Rast energetskih surovin  
predvsem letos
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