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7,8 % 
je upadla anketna 

brezposelnost. 

10 ključnih podatkov

Rast industrijske 
proizvodnje

4,1 %  (I-II 17/I-II 16)

V prvih dveh mesecih se 
je povečala za 4,1 %, od 

tega najbolj v srednje 
nizko tehnološko zahtevni 

proizvodnji (+6,5 %).  

Visoka rast izvoza še s 
pospeškom  

8,9  %
(I-II 2017/I-II 2016)

Izvoz blaga se še naprej močno 
povečuje. V prvih dveh mesecih 
je po podatkih Banke Slovenije 
narasel za 8,9 % (2,1 mrd. EUR). 

Najbolj se je povečal izvoz v 
Italijo in na Hrvaško (14 %). 

Rast gradbeništva se 
nadaljuje

6,7 % 
 (I-II 17/I-II 16)

Vrednost gradbenih del je bila 
v prvih dveh mesecih višja 

za 6,7 %, od tega pri stavbah 
za četrtino, pri gradbenih 
inženirskih objektih pa je 

nespremenjena. 

Najhitrejša rast 

storitvene prodaje

7,3 % 
 (I 17/I 16)

Prihodki v storitvenih 
dejavnostih so januarja rasli 

najhitreje v zadnjem letu in pol 
ter so bili januarja medletno 

višji za 7,3 %. V zadnjih 12 
mesecih so se povečali za 4,1 

%. V prometu in skladiščenju so 
bili januarski prihodki višji za 

desetino.

Avtomobilska 
industrija in Kitajci 

narekujejo cene 
Nad

1.900 USD 
je cena aluminija 

na tono. 
V marcu so se surovine nekoliko 

pocenile. Cene energentov so 
upadle za 5,9 %, surovin pa 
za 2,9 %. Tudi cene hrane so 
se znižale za 2,5 %. V skupini 

kovin se je trendom zoperstavil 
aluminij, ki je pridobil 

dobra 2 % . 
 

Rast turizmu prinesli 
predvsem tuji gostje

46.000 
več prenočitev

Število prenočitev turistov 
je bilo v prvih dveh mesecih 
višje za 3,8 %, od tega je bilo 

tujih več za desetino, domačih 
pa manj za 3,3 %. Turistični 
izkupiček se je povečal za 

okoli 4 %. 

Cene pri proizvajalcih 
in pri potrošnikih 
podobno navzgor

+1,8 % 
(1. četrt. 17/1. četrt. 16) 
Cene so bile marca medletno 

višje za 1,9 %, v prvem 
četrtletju za 1,8 %. Cene v 

kategorijah prevoza (+3,9 %), 
hrane in pijače (+2,9 %) ter 
komunikacij (+2,8 %) so se 

najbolj povišale. Na prvi dve 
skupini so imele največji vpliv 

cene energentov. 

 Rast plač z umirjeno 
dinamiko

1,3 %  (I-II 17/I-II 16)
Povprečne bruto plače pri 

pravnih osebah so v prvih dveh 
mesecih rasle z nekoliko nižjo 
dinamiko (+1,3 %). Neto plače 
so se povečale nekoliko bolj 
(+1,7 %), zaradi uveljavitve 

sprememb v dohodnini. 

81.000 ljudi
je brezposelnih 

po anketi
Delovno aktivno prebivalstvo 
je bilo januarja medletno višje 

za 3,1 %. Število zaposlenih 
oseb je bilo višje za 3,6 % (736 
tisoč), število samozaposlenih 

pa za 0,2 %. 
  

Rast posojil podjetjem

2,4 %  (II 17/II 16)
Posojila so se februarja že tretji 

mesec povečala. V februarju 
so bila medletno višja za 2,8 
%, od tega podjetjem za 2,4 
% in gospodinjstvom za 5,8 

%. Pri zadnjih se tudi močno 
povečuje rast potrošniških 

posojil (+9,4 %).

Poslovni cikel  
globalno na vrhuncu
Kljub geopolitičnim tveganjem je gospodarstvo odporno.
Bojan Ivanc, CFA, CAIA, glavni ekonomist pri Analitiki GZS

Gospodarska rast v Sloveniji in srednjeročna priča-
kovanja na osnovi anketnih vprašalnikov dokazujejo, 
da nam gre gospodarsko najbolje po letu 2008. Rast 
je še enkrat višja kot v območju evra, spremlja jo tudi 
zdrava rast kreditiranja potrošnikov in podjetij. 

Aktualna rast industrijske proizvodnje je na ravni 
treh najuspešnejših članic EU (Latvije, Estonije in 
Grčije) in nekajkrat presega rast v območju evra. 
Spremlja jo močna rast blagovnega izvoza, ki je po 
podatkih Banke Slovenije porasel za 8,9 odstotka. 

Anketna brezposelnost je v Sloveniji februarja upadla 
na 7,8 odstotka, kar je blizu povprečja EU. Zadnje napo-
vedi institucij Sloveniji nakazujejo rast pri 3 odstotkih v 

naslednjih dveh letih. Zaposlovanje naj bi se povečalo 
tako v zasebnem kot javnem sektorju, 820.000 delovno 
aktivnim pa naj bi se pridružilo še 16.000 novih. 

Tudi plače naj bi se zaradi primanjkljaja določe-
nih profilov v zasebnem in večje mase plač v javnem 
sektorju povečale za med 2 in 2,5 odstotka. Višje 
cene surovin naj bi prispevale k povprečnemu dvigu 
cen med 1,8 in 2 odstotkoma. Slovenija naj bi tako v 
letošnjem letu končno presegla ustvarjen BDP iz leta 
2007, pri čemer se zaradi vzajemno pozitivnih učinkov 
lahko pojavi tudi pregrevanje gospodarstva, ki se 
lahko odraža v pritiskih na rast plač ter visoki rasti 
hipotekarnih posojil in cen nepremičnin. gg

Vir: Statistični urad RS,  
podatki z izločenimi vplivi koledarja

Industrijska proizvodnja v 
najvišji prestavi po 2010
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Avtomobilska industrija in 
Kitajska zopet narekujeta ceno 
aluminiju
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