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Evropska rast močnejša  
od britanskega šoka 
Evroobmočje je dobro prestalo šok zaradi brexita, ki ima vsaj sodeč po 

kazalcu PMI le majhen vpliv na evropsko gospodarstvo. 

Darja Močnik, Analitika GZS

Območje evra ostaja na tirnicah zmerne rasti tudi 
v tretjem četrtletju, brexit pa ni imel večjega vpliva 
na gospodarstvo. To potrjuje PMI (indeks nabavnih 
menedžerjev) evroobmočja, ki je v avgustu znašal 53,3 
in je na 7-mesečnem vrhu (vrednost nad 50 kaže na 
rast aktivnosti). 

PMI za Nemčijo nakazuje na manjši zdrs v av-
gustu (na 54,4), tudi tržne raziskave GfK potrjujejo 
nekoliko nižje zaupanje nemških potrošnikov. Dobro 
kondicijo Nemčije sicer izkazujejo podatki o presež-
ku, saj je ta v prvem polletju znašal 1,2 % BDP. Nad 
pričakovanji je bila tudi gospodarska rast (1,75 %). 
PMI indeks se je povečal v Franciji (51,6). 
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Nadaljnja rast 
proizvodnje  

5,7 % 
Proizvodnja se še krepi, 
predvsem v srednje nizko 
tehnološko zahtevnih 

predelovalnih dejavnostih 
in proizvodih za investicije. 
Po napovedi Consensus 

Economics naj bi proizvodnja 
letos porasla za 4,1 %, v 2017 

za 3,4 %. 

Krepkejša menjava 
z EU 

4,5 % 
Na izvozni in uvozni strani 

izraziteje raste menjava pijač 
ter upada menjava mineralih 
goriv in maziv. Uvoz je višji 
za 1,8 %, ker se krepi uvoz 
z državami EU, z državami 

izven EU pa upada. 

Rast trgovine
na drobno

0,9 % 
V prvem polletju se je 

nadaljevala visoka prodaja 
vozil (+21 %) in ostalih trajnih 

ter poltrajnih neživilskih 
proizvodov (+6 %). 

Realna rast bruto plač 

2,4 % 
V prvem polletju letos je 

bila povprečna plača za 1,9 
% (realno za 2,4 %) višja. 
Zvišujejo se zlasti plače v 

javnem sektorju, predvsem 
sektor država (+3,6 %), rast 
v zasebnem sektorju je nižja 

(+1,8 %).

Na-a avgusta močno 
porasla

49,7 USD  
na sodček (29. 8.) 

Cene na5e Brent se bodo 
proti koncu leta ponovno 
dvigovale.  Letos naj bi 

povprečna cena na5e brent 
po oceni Analitike GZS 

znašala 48 USD za sodček 
(ocena EIU: 43,3 USD/sodček), 
kar pomeni pričakovan dvig v 
naslednjih mesecih bližje 55 

do 60 USD.

Okrepitev delovno 
aktivnih 

2,4 % 
Število zaposlenih se je letos 
v prvem polletju povečalo 

za 2,1 %, samozaposlenih pa 
zmanjšalo za 6,5 % (zaradi 
kmetov), medtem ko je bilo 
samostojnih podjetnikov 
več za 2,7 %. Ugodne 
gospodarske razmere 

napovedujejo nadaljevanje 
trendov v drugem polletju.

Rast storitvenih 
dejavnosti

3,5 % 
Druge raznovrstne poslovne 

dejavnosti (predvsem 
zaposlitvene ter pisarniške 
in spremljajoče poslovne 
storitvene dejavnosti) 
ter gostinstvo letos 

beležijo največji porast 
prihodka. Močneje se krepi 
tudi trg računalniškega 

programiranja. 

Gradbeništvo nekoliko 
bolje

-25,1 %  
Še vedno pa za četrtino 
zaostaja za obsegom 
opravljenih del glede 
na lansko polletje. V 

zadnjem obdobju se je 
opazneje povečala gradnja 

stanovanjskih stavb. 

Promet blaga v 
pristaniščih

5,6 %  
Promet potnikov na letališčih 
se je znižal za 4,4 %, v juniju 
medletno za desetino manj. 
Na drugi strani je krepko 
zrasel promet blaga v 

pristaniščih, vendar je bil junij 
negativen (-4,6 %).  

Okolje nizke inflacije 

-0,4 % (I-VII) 
V letu dni so se cene 

ponovno pričele krepiti, 
predvsem zaradi višanja cen 
na5nih derivatov in drugih 
surovin. Kumulativno je 

inflacija še vedno negativna. 
Medletna inflacija (HICP) je 
bila junija prvič pozitivna 
po letu 2014 in se tako tudi 
približala povprečni inflaciji 
EU. Julija se je ta razkorak 
ponovno nekoliko povečal.  

* V kolikor obdobje ni posebej navedeno, velja za zadnje objavljeno kumulativno obdobje (I-VI 2016) v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Optimizem v EU, ne pa v Britaniji

Slovenski nabavniki so bili julija optimisti (PMI 51,2), 
avgusta pa se je zaradi kolektivnih dopustov (tudi v 
Italiji, Nemčiji) proizvodni PMI znižal na 41,5. Večje 
krčenje gospodarstva lahko pričakuje le Združeno 
kraljestvo, kjer beležijo tako nevtralne kot precej bolj 
negativne ekonomske kazalce. 

Še vedno ostajajo pomisleki, da bo presenetljiva 
odločitev Britancev sprožila širšo krizo zaupanja v 
evropski projekt. Nekateri ekonomisti sicer dvomijo 
o nadaljnjih korakih pri izstopu Združenega kra-
ljestva. Več bo jasnega šele naslednje leto. gg
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