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Z Nemčijo največ 
izvozili/uvozili in 
hkrati zabeležili 

največje povečanje 
glede na predhodno 

leto. 

Nemčija št. 1 za slovensko blagovno menjavo

Slovenija v 2018 že peto leto beleži presežek blagovne 

menjave. Po podatkih SURS je v 2018 znašal 240,9 

mio EUR in je bil za 435 mio EUR nižji kot v 2017. K 

trgovinskemu presežku je najbolj vplivala menjava 

z državami nečlanicami EU (410 mio EUR presežka), 

medtem ko je bil pri menjavi z državami EU zabeležen 

blagovni primanjkljaj (169,2 mio EUR). Izvoz blaga se 

je v 2018 relativno povečal za 9,2 %, uvoz pa za 11 %. 

Izvoz v države članice EU je v letu 2018 predstavljal  

77,1 % celotnega izvoza (2.125 mio EUR oz. 9,8 % več 

kot v 2017). Vrednostno se je najbolj povečal izvoz v 

Nemčijo, Italijo, Hrvaško. Uvoz iz držav članic EU je 

predstavljal 78,3 % celotnega uvoza (1.858 mio EUR 

oz. 8,4 % več kot v 2017). Vrednostno se je najbolj 

povečal uvoz iz Nemčije, Italije in Avstrije. Presežek 

storitvene menjave je v letu 2018 znašal 3.149 mio 

EUR, na kar je najbolj vplival izboljšan saldo storitev.

Pripravila: Analitika GZS

Vpliv ohlajanja industrije bo 
kmalu čutiti tudi pri nas 
Gospodarska rast se je upočasnila v vseh pomembnejših trgovinskih 
partnericah iz evrskega območja, ne samo v Nemčiji.
Nina Šprohar

»Proizvodnja v Nemčiji se umirja od sredine lanskega 

leta. Najbolj se je znižala proizvodnja visoko tehno-

loško zahtevnih panog, k čemur je večino prispevalo 

znižanje v farmacevtski industriji v zadnjem četrtle-

tju, manj pa umirjanje v proizvodnji informacijsko 

komunikacijsko tehnološke (IKT) opreme,« pravijo 

na Uradu Republike Slovenije za makroekonomske 

analize in razvoj (Umar) in dodajo, da se je sredi leta 

znižala tudi proizvodnja srednje visoko tehnološko 

zahtevnih panog.

Na udaru tudi avtomobilska industrija

Ob negotovih razmerah v mednarodnem okolju je 

bila skupna rast izvoza blaga in proizvodnje izvozno 

usmerjenih dejavnosti lani pričakovano nižja kot 

leto prej. »Gospodarska rast se je upočasnila v vseh 

pomembnejših trgovinskih partnericah iz evrskega 

območja, ne samo v Nemčiji. Tako se je naš izvoz v 

Nemčijo v drugi polovici leta začel upočasnjevati, je 

pa bila ta upočasnitev nekoliko manjša kot v primeru 

skupnega izvoza,« pojasnijo. Na Umarju opažajo, da 

se je v Nemčiji v drugi polovici leta upočasnil pred-

vsem izvoz proizvodnje motornih vozil ter vmesnih 

proizvodov, ki jih v pretežni meri povezujemo z 

avtomobilsko industrijo - izvoz proizvodnje kovin in 

kovinskih izdelkov, gumarski izdelki … Slovenija v 

Nemčijo sicer izvozi okoli petino celotnega blagov-

nega izvoza, od tega nekoliko manj kot polovico 

predstavlja izvoz zgoraj omenjenih panog. »Ob 

upočasnitvi rasti skupnega blagovnega izvoza se je 

umirila tudi medletna rast proizvodnje nekaterih 

predelovalnih dejavnosti, kot so proizvodnja električ-

nih naprav, proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih 

mas, kemična industrija in proizvodnja motornih 

vozil,« zaključijo.

V Impolu in BSH Hišnih aparatih ohlajanja še 

ne čutijo 

Kako pa spremembe čutijo slovenska podjetja? V 

skupini Impol, kot pravijo, ohlajanja trga še ne čutijo, 

saj imajo stabilen dotok naročil. V podjetju BSH Hišni 

aparati prav tako še ne zaznavajo, da bi ohlajanje 

industrije v Nemčiji vplivalo na končno potrošnjo, 

kamor sodijo njihovi mali gospodinjski aparati. »Glede 

na trenutno stanje in prognoze naročil ocenjujemo, 

da bomo letos dosegli rast med 5 in 8 odstotkov glede 

na leto 2018, podobno rast pa je pričakovati tudi v 

naslednjem letu,« še doda Alenka Grašič iz podjetja 

BSH Hišni aparati. Tudi Tanja Mohorič, direktorica 

SRIP ACS+ (Strateško razvojno-inovacijsko partner-

stvo na področju mobilnosti), pravi, da »člani SRIP-a 

bistvenega vpliva ohlajanj za enkrat še ne zazna-

vajo«. gg

 »Glede na trenutno 
stanje in prognoze 

naročil ocenjujemo, 
da bomo letos 

dosegli rast med 5 
in 8 odstotkov glede 
na 2018,« ocenjujejo 
v podjetju BSH Hišni 

aparati.
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