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Nadaljnja rast 
zaposlovanja in 
pospešek rasti plač 
krepita kupno moč 
prebivalstva ter 
potrošnjo.

Rast BDP Slovenije v prvem četrtletju nad 3 % 

Slovenija je v 1. četrtletju letos beležila razmeroma 

visoko gospodarsko rast, ki je sezonsko prilagojena 

znašala 3,7 %. Nadaljuje se obdobje višje rasti od 

povprečja EU-28 (1,5 % desezionirano). K rasti BDP sta 

pomembno prispevala izvoz in domača potrošnja, na 

drugi strani pa so nižje zaloge imele ključen učinek za 

nižjo rast BDP, ki je po oceni Analitike GZS enkratnega 

značaja. Gre za največji negativni prispevek zalog k 

rasti BDP po 2013. Izvoz je ostal krepak, realno večji 

za 7,6 %. Potrošnja gospodinjstev, ki predstavlja polo-

vico BDP, se je povečala za 2,6 %, potrošnja države pa 

za 3,6 %. Bruto investicije v osnovna sredstva so se 

okrepile za 9,3 %, predvsem zaradi hitrejše rasti inve-

sticij v gradbene objekte, medtem ko so se investicije 

v stroje in opremo povečevale počasneje. 

Pripravila: Analitika GZS

Opazni pritiski na cene 
proizvodov
Podjetja zaznavajo manjše povpraševanje, a imajo še vedno zadosten obseg 
naročil. Gradbeniki za program za uravnavanje konjunkturnih ciklov.
Nina Šprohar

Politično prerivanje med velesilami vpliva na 

stroške proizvodnje

V Talumu opozarjajo, da se bolj kot o gospodarski 

rasti v poslovnih krogih zadnje čase pogovarjajo o 

upočasnjevanju svetovne gospodarske aktivnosti, ki 

pa je, kot zatrjuje predsednik uprave Marko Drobnič, 

še ne zaznavajo neposredno. »Intenzivnost povpra-

ševanja se sicer res zmanjšuje, ne zaznavamo pa še 

zmanjševanja obsega naročil. Ker se zaradi nekoliko 

zmanjšane aktivnosti na trgu povečuje ponudba, 

predstavlja to izredno velik pritisk na cene,« razloži 

Drobnič in pripomni, da tudi cena aluminija na borzi 

že dlje časa vztraja pod pričakovano ter obenem pod 

dolgoletnim povprečjem, pod pritiskom so še premije 

izdelčnih skupin. A bolj kot ohlajanje trga jim težave 

povzročajo razmere na trgu surovin, kjer »politično 

prerivanje med velesilami in posamezne specifične 

okoliščine pri proizvajalcih povzročajo močna 

špekulativna nihanja in nesorazmerno povečevanje 

stroškov proizvodnje«.

Trg avtomobilske industrije se umirja

Podobno ocenjujejo v Impolu, kjer sicer menijo, da so 

trenutne razmere na trgu dokaj stabilne, »je pa res, 

da je čutiti rahlo ohladitev povpraševanja v primerjavi 

z letom 2018«. A imajo kljub temu zadosten obseg 

naročil. V podjetju LTH Castings, kjer so v svojem 

poslovanju vezani predvsem na evropski trg avtomo-

bilske industrije, opažajo, da se ta v zadnjih mesecih 

pospešeno umirja. »Zaenkrat so vplivi zmanjševa-

nja gospodarske rasti obvladljivi, tako da je obseg 

poslovanja ter izvoza LTH Castings še naprej stabilen,« 

zatrjujejo in dodajajo, da do konca letošnjega leta 

pričakujejo stabilno poslovanje.

Gradbinci si želijo stabilnosti

V Pomgradu so prepričani, da gradbinci v prihodnje 

potrebujejo predvsem stabilne pogoje poslovanja, ne 

pa strmih letnih rasti in globokih upadov. »Prav zato 

smo v našem podjetju previdni optimisti,« pravi član 

uprave Boris Sapač, ki je prepričan, da pretirane rasti 

v njihovi panogi, ki je finančno in delovno izjemno 

intenzivna ter zahteva velika vlaganja v osnovno 

opremo, niso vzdržne. »Vse cveti le na prvi pogled,« 

opozori Sapač, ki meni, da je ob stabilnih naroči-

lih in obsegu del veliko lažje voditi tako kadrovsko 

politiko kot tudi vlaganja v lastno opremo. »Zato si 

pravzaprav vsi gradbinci želimo, da bi država sprejela 

program, ki bi deloval tako, da te konjunkturne cikle 

uravnava,« pravi. To pomeni, da ko je konjunktura 

visoka, zmanjša obseg svojih projektov, ko se stanje 

na trgu ohladi, pa jih zažene več – podobne prakse se 

poslužuje sosednja Avstrija. Rast pripisujejo temu, da 

so v obdobju konjunkture uspeli pridobiti nekaj večjih 

infrastrukturnih projektov, med drugim na železnicah. 

V času gospodarske rasti so se v Pomgradu organizi-

rali tako, da imajo v zalednih službah manjši pritisk 

na pridobivanje projektov ter s tem pridobivajo večjo 

osredotočenost na projekte, ki prinašajo višjo razliko 

v ceni. »To pomeni, da smo v letošnje leto prenesli 

bistveno več posla, kar nam daje dobro osnovo za 

komercialne aktivnosti. Tako se bomo pripravili tudi 

na pričakovani čas zastajanja rasti,« je prepričan 

Sapač. gg

»Pravzaprav vsi 
gradbinci želimo, 
da bi država 
sprejela program, 
ki bi deloval tako, 
da konjunkturne 
cikle uravnava,« 
pravi član uprave 
Pomgrada Boris 
Sapač.


