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Rast izvoza 9,7 % 
(I-XI 18/I-XI 2017)

V zadnjem četrtletju je bila 
zaznana šibkejša dinamika 

blagovnega izvoza, dinamika 
uvoza pa ostaja na podobni 

ravni predhodnega četrtletja. 
Slovenija je v 2018 beležila 

visoko rast blagovne menjave 
(izvoz +9,7 %, uvoz +11,4 %), še 

enkrat višjo kot v območju evra. 
Ustvarjena rast izvoza izhaja 
predvsem iz višje prodaje v 

območju evra. Nadaljuje se tudi 
visoka rast menjave storitev - 

predvsem transporta in turizma. 

Rast  
gradbenih del 21,2 % 

(I-XI 18/I-XI 2017)
V zadnjem četrtletju 2018 se je 
nadaljevala ugodna dinamika 
gradbenih del, ki so se v 2018 
okrepila za 21 %. Investicijske 

aktivnosti države se nadaljujejo, 
povezane so bile tudi z volilnim 

ciklom in razpoložljivostjo 
evropskih sredstev. Nizko 

število izgrajenih stanovanjskih 
nepremičnin je ob višjem 

povpraševanju  vplivalo na 
visok dvig cen stanovanjskih 

nepremičnin, ki so se približale 
predkriznim ravnem. 

Rast proizvodnje 5,6 % 
(I-XI 18/I-XI 2017)

V zadnjem četrtletju v 
Sloveniji beležimo šibko rast 
proizvodnje, ki je skladna z 

upočasnjevanjem konjunkture 
v EU. Upočasnjevanje beležijo 
predvsem proizvajalci vozil ter 

kovinska industrija. Proizvajalci 
v industriji beležijo 5,6-odstotno 

rast industrijske proizvodnje. 
Rast je visoka predvsem v 

proizvodnji visokotehnoloških 
in srednje-visoko tehnoloških 
proizvodov (7 %).  Proizvodni 
PMI za Slovenijo je najnižji v 

zadnjih 24 mesecih, v območju 
evra je najnižji od februarja 2016. 

Rast trgovine  
na drobno pri 0,4 % 

(I-XI 18/I-XI 2017) 
Šibka zasebna potrošnja se 
je v zadnjem četrtletju 2018  

nekoliko okrepila. Najvišja je 
bila rast prihodka v trgovini z 
motornimi vozili (12 %) ter z 

neživili (5,2 %), medtem ko so 
bili prihodki v trgovini z živili 
nižji (-4,6 %), kar je delno tudi 

posledica krepitve gostinstva. V 
trgovini z motornimi vozili se je v 
zadnjem četrtletju rast prodaje 

umirila (12,8 % v 2018). 

Letos izboljšanje 
gospodarske klime 

(jan. 2019 +1,4 o.t.)
Gospodarska klima se je 
v začetku letošnjega leta 
izboljšala, a je še vedno 

nižja za 3,7 o.t. od lanskega 
januarja, predvsem zaradi 

znižanja kazalnika zaupanja 
v predelovalnih dejavnostih 
ter pri potrošnikih. Kazalnik 

zaupanja se je najbolj okrepil pri 
trgovcih, zvišanje pa beležijo še 
proizvajalci ter v gradbeništvu. 
Glede na isti mesec v preteklem 

letu se je kazalnik zaupanja 
nekoliko znižal v gradbeništvu 
(nad -5 o.t.), medtem ko je bil v 

storitvenih dejavnostih višji.

Realna rast  
bruto plač 3,2 % 

(I-XI 18/I-XII 2017) 
Povprečna bruto plača je v 
2018 nominalno porasla za 

3,2 %. Rast plač je bila višja v 
zasebnem sektorju (4,1 %), ob 
nižji brezposelnosti in boljših 
poslovnih rezultatih podjetij. 
V sektorju države je bila rast 

plač višja za 2,2 %, v letu 2019 
in 2020 pa bo zaradi sprejetega 

dogovora s sindikati višja.

Rast storitvenih 
dejavnosti 8,8 % 

(I-XI 8/I-XI 2017)
V večini storitvenih skupin 

je v 2018 zabeležena visoka 
rast. Prihodek v storitvenih 

dejavnostih je bil višji za 
8,8 %. Najvišjo rast beležijo 

strokovne, znanstvene in 
tehnične dejavnosti (16,3 %), kar 

sovpada z rastjo gradbeništva 
ter transporta in skladiščenja. 

Sledijo rasti v prometu in 
skladiščenju (8,8 %), gostinstvu 
(8,4 %) ter drugih raznovrstnih 
poslovnih dejavnostih (7,7 %).

1,7 % inflacija
(2018/2017) 

Medletna rast inflacije je 
decembra 2018 znašala 1,4 %, 

povprečna pa 1,7 %. V zadnjem 
četrtletju so cenovni pritiski 

popustili (nižje cene na7e 
in drugih surovin), okrepile 
pa so se cene storitev. Cene 
blaga dnevne porabe so bile 

v povprečju višje za 2,9 %, 
goriva in energije za 5,7 %. 
Cene najemnin in storitev 

za vzdrževanje in popravilo 
stanovanj so bile višje za 4,5 %, 
cene trajnega blaga pa nižje za 

2,1 %.

Rast prometa potnikov 
na letališčih 8,2 % 

(I-XI 18/I-XI 2017)
Ob rasti turizma se je okrepil 

tudi zračni promet. Osem 
odstotkov potnikov več je 

odpotovalo ali pripotovalo 
na letališče Jožeta Pučnika 

Ljubljana, prepeljanega je bilo 
za 0,9 % več blaga z letali. Zaradi 
prihoda velikih križark je bilo za 
23 % več prepeljanih potnikov v 
pristaniščih, prepeljanega blaga 

pa za 4 %. Cestni transport 
beleži manjše število prepeljanih 

potnikov kot v letu 2017. 

3,2 % več zaposlenih  
(I-XI 18/I-XI 2017)

Število delovno aktivnih je 
novembra 2018 zgolj še za 
tisoč oseb preseglo število 

iz novembra 2008. V letu dni 
so prek tisoč oseb zaposlili v 
predelovalnih dejavnostih, 
prek 2 tisoč pa v prometu, 
gradbeništvu, trgovini ter 
strokovnih in znanstvenih 

dejavnostih. Pretežni 
del dejavnosti se sooča s 
pomanjkanjem ustrezne 
delovne sile. Obeti glede 

zaposlovanja so pozitivni. 

Ohlajanje kitajskega 
gospodarstva vpliva na  
največje evropsko gospodarstvo
Na ohlajanje gospodarske dinamike v območju evra vplivajo predvsem 
negotovosti glede brexita, trgovinskih vojn in slabšanje razmer v globalni 
avtomobilski verigi. 
Darja Močnik, Analitika GZS

Slovenija je prek trgovinskih tokov zelo vezana na 
gospodarsko okolje v večjih evrskih državah, ki so 
velike svetovne izvoznice. Najnovejše napovedi 
Inštituta IFO Nemčiji pripisujejo 1 % gospodarsko 
rast, predvsem zaradi težav v avtomobilskem sektorju 
ter nižjega povpraševanja, predvsem s strani Kitajske. 
Podjetja v Evropi so nekaj manj optimistična zaradi 
trgovinske vojne, nevarnosti uvedbe ameriških carin 
na evropske avtomobile, pomanjkanja usposobljene 
delovne sile, rastoče mednarodne konkurence, 
brexita, nestabilnega stanja v Italiji in Franciji. 

Nemčija je kot največji izvoznik še posebej 
izpostavljena svetovnemu gospodarskemu okolju. 
Kompozitni indeks PMI za Nemčijo je januarja malo 
porasel (51,2), a je še vedno najnižji vse od decembra 
2014. Obseg trgovinske menjave z blagom in storit-
vami med Slovenijo in Nemčijo po prvih ocenah za 
2018 znaša 11,7 mrd evrov, kar je za 6,4 % več kot leto 
prej in za 45 % več kot v 2008. Slovenija z Nemčijo 
ustvarja v zadnjih osmih letih relativno velik trgo-
vinski presežek. gg

1,0 %  
rast nemškega 

gospodarstva v 2019.

PMI indeks za Nemčijo
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