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Rast izvoza 9,3 % 
(I-III 2018/I-III 2017)

Nadaljuje se visoka rast izvoza 
in uvoza blaga (v prvem 

četrtletju okoli 9 %), čeprav  
se je medletna dinamika v 

marcu zaradi negotovosti v 
mednarodnem okolju nekoliko 
umirila. Izvoz se najbolj krepi 

z državami EU, uvoz pa z 
državami nečlanicami EU. 

Rast 
proizvodnje 8,3 %

 (I-III 2018/I-III 2017)
Najvišjo rast beleži proizvodnja 

srednje visoko tehnološko 
zahtevnih proizvodov (13,6 %) 
in najnižjo visoko tehnološko 

zahtevni proizvodi (5,3 % 
rast). Najvišjo rast beležijo 
proizvajalci motornih vozil, 

četrtinsko rast pa proizvajalci 
tekstilij, drugih vozil, 

računalniške, elektronske 
opreme. 

Brent  79,92 
(21. 5. 2018)

Cene energetskih surovin so se 
aprila v EUR zvišale za slabih 
9 % in so glede na lanski april 

višje za 14 %. Nanj najbolj 
vpliva zvišanje cene na5e. Cene 

ne-energetskih surovin so se 
zvišale za 2,3 %, glede na lanski 
april pa so v EUR nižje za 4,9 % 
(ob nižjih cenah kmetijskih in 

industrijskih surovin).

18,7% več 
opravljenih 

gradbenih del 
(I-III 2018/I-III 2017) 
Opravljena dela na 

stanovanjskih stavbah  so 
letos višja kar za 47,6 %, pri 

nestanovanjskih pa za slabo 
petino. Medletno se umirja rast 
gradbenih inženirskih objektov, 

kljub temu da je v prvem 
četrtletju višja za 13,4 %.

-0,8 % rast trgovine 
na drobno 

(I-III 2018/I-III 2017) 
Po lanskih visokih dinamikah 
se je letos prodaja v trgovini 
na drobno nekoliko umirila.  

Prihodek v trgovini z živili 
ne dosega ravni lanskih treh 

mesecev, medtem ko prodaja 
v trgovini z neživili raste za 1,4 
%. Trgovina z motornimi vozili 

beleži 10 % rast.

. 
Rast storitvenih 

dejavnosti 8,1 % 
(I-III 2018/I-III 2017)

Na rast prihodka storitvenih 
dejavnosti so najbolj vplivale 

strokovne, znanstvene in 
tehnične dejavnosti s 14 % 

rastjo – med njimi predvsem 
rast podjetniškega in 

poslovnega svetovanja.

Rast prometa potnikov 
na letališčih 14 % 

(I-III 2018/I-III 2017)
Krepi se zračni promet (za 14,3 
% več potnikov in za 11,1 % več 

prepeljanega blaga). Promet 
blaga v pristaniščih se je zvišal 
za dober odstotek, medtem ko 

cestni prevoz potnikov letos 
beleži manj zmanjšanja. 

1,4 % inflacija  
(I-IV 2018/I-IV 2017) 

Inflacija je marca 2018 na letni 
ravni znašala 1,5 %. Največ so 

k letni rasti cen prispevale višje 
cene hrane in goriv, in sicer po 

0,6 oz. 0,5 o.t. Medletna rast cen 
storitev še naprej presega rast 

cen blaga.

3,7 % več zaposlenih  
(I-III 2018/I-III 2017)

V prvem četrtletju je za 3,7 % 
več delovno aktivnih oseb. 
Število brezposelnih je bilo 

aprila 78.555 oseb oz. za 13,8 
% manj kot aprila 2017. Aprila  
je bilo nekaj več kot 12 tisoč 

prostih delovnih mest.

Realna rast bruto 
plač 3,6 % 

(I-III 2018/I-III 2017) 
Povprečna bruto plača je 
letos nominalno porasla 

za 3,6 %. Nekoliko višja je v 
zasebnem sektorju ob novih 

zaposlitvah. Najvišja rast plač 
je letos v rudarstvu, finančnih 
in zavarovalniških storitvah, 

strokovnih in tehničnih 
storitvah, drugih raznovrstnih 
dejavnostih ter gradbeništvu. 
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Analitika GZS za 
letos napoveduje  

7,8 %  
nominalno rast 
izvoza blaga in 

storitev in  

8,4 %  
rast uvoza.

Rast za velike izvoznike
Največji izvozniki (nad 25 milijonov izvoza) so v 2017 prodajo na tujih 
trgih povečali za 21,4 % in hkrati ustvarili najvišjo dodano vrednost na 
zaposlenega.
Darja Močnik, Analitika GZS

Ugodna gibanja v mednarodnem okolju so spodbudno 
vplivala na slovenske izvoznike. V 2017 je 22.382 izvo-
znikov (družb po letnih poročilih, ki so imela vsaj nekaj 
prometa s tujino) na tujih trgih ustvarilo 38,5 milijard 
evrov čistih prihodkov, kar je za 17,5 % več kot v 2016. 
Lani je nad 25 milijonov evrov izvozilo 186 izvoznikov 
(0,8 % vseh izvoznikov), ki predstavljajo 24,4 % zapo-
slenih, blizu 2/5 ustvarjenega prihodka ter nekaj več 
kot 2/5 neto čistega dobička (NČD) vseh izvoznikov. 
Slednji so imeli najvišjo ustvarjeno dodano vrednost 
na zaposlenega (61.233 evrov), izvoz pa se je povečal 
za 21,4 %, NČD za 10,3 %. Med 500 tisoč in 25 milijonov 
evrov izvoza je imelo 3.952 izvoznikov (17,7 % vseh), 
kjer je zaposlenih 45 % oseb, ustvarijo 39 % prodaje 
ter 34 % NČD. Neto čisti dobiček teh se je zmanjšal za 

14 %, evidentirali pa so 41.506 evrov dodano vrednost 
na zaposlenega. Med 50 in 500 tisoč evrov izvoza je 
ustvarilo 6.722 izvoznikov (30 % vseh) s 15-odstotnim 
deležem zaposlenih, 20-odstotnim deležem prodaje, 
17-odstonim deležem neto čistega dobička. V tej kate-
goriji izvoznikov se je najbolj zvišal neto čisti dobiček 
(za 41,5 %) in zaposlovanje (8,2 % rast). Pod 50 tisoč 
evrov izvoza je ustvarilo 11.522 izvoznikov (52 % vseh), 
ki so zaposlovali 15 % vseh zaposlenih med izvozniki, 
ustvarili 9 % prihodkov in čistega dobička in imajo 
najnižjo ustvarjeno dodano vrednost na zaposlenega 
(34.971 evrov).  Mednarodna menjava Slovenije s tujino 
tudi v letošnjem 1. četrtletju beleži spodbuden izvoz 
in uvoz blaga – okoli 9 % nominalno, a se dinamika 
postopno umirja. gg
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*Upoštevani statistični podatki znani do 21.5. 2018


