
 

V primerjavi z oktobrom 2019 je bila skupna vrednost industrijske proizvodnje v oktobru 2020 nižja le še za 1,1 %. Na upad 

skupne vrednosti na letni ravni sta vplivali nižji vrednosti proizvodnje v predelovalnih dejavnostih (za 1,2 %) in v dejavnosti 

oskrbe z električno energijo, plinom in paro (za 0,5 %), medtem ko je bila v rudarstvu višja (za 2,0 %). Na letni ravni se je tako 

padec industrijske proizvodnje znižal na 7,3 %. Zaradi visokega razpoloženja v industriji in dobre vodnatosti rek v novembru in 

decembru pričakujemo, da se bo padec do konca leta znižal na okoli 6,5 % na letni ravni. Znotraj namenskih skupin je bila v 

prvih desetih mesecih industrijska proizvodnja že višja v proizvodnji izdelkov za široko porabo (+2,2 %), medtem ko je bila pri 

proizvodnji izdelkov za investicije še nižja za 11,3 %. Gledano po tehnološki zahtevnosti predelovalnih dejavnosti se rast v 

visoko-tehnološki proizvodnji umirja (7,3 % v prvih 10 mesecih), predvsem zaradi podobne ravni proizvodnje v farmacevtski 

dejavnosti na medletni ravni, kar pomeni, da je bila rast v prvem polletju pretežno prehodnega značaja. V nizko-tehnološki 

dejavnosti je bil padec pri 5,5 % (lesna, prehrambna, tekstilna industrija), medtem ko je bila v ostalih segmentih industrije 

(kovinska, elektro, avtomobilska veriga) nekje med 10 in 12 %.  

Padec prihodkov je bil v prvih desetih mesecih (-9,3 %) nekoliko višji kot pri industrijski proizvodnji (-7,3 %) in izvira tako iz 

padca cen kot rasti zalog izdelanih izdelkov (+2,1 %). Rast zalog je bila prisotna sicer le pri skupini proizvodov za široko porabo, 

kar izvira verjetno iz pričakovanj o prihodnji višji prodaji teh izdelkov.  

Na ravni območja evra je bila oktobrska industrijska proizvodnja medletno nižja še za 3,8 %, kar je bilo izdatno izboljšanje 

glede na obdobje julij-september (med 6 in 7-odstotni medletni padec). Bistveno medletno izboljšanje je bilo na segmentu 

kapitalskih dobrin (stroji in naprave), kjer je bil padec še prisoten (-8 % medletno), vendar je bil nižji kot v predhodnih treh 

mesecih (-12 %). Na ravni proizvodnje energentov in trajnih potrošnikih dobrin je bila medletna rast že prisotna, izboljšanje pa 

je bilo visoko tudi na področju proizvodnje vmesnih dobrin (le še 1,3-odstotni medletni padec v oktobru). Med članicami EU-

27 je bila oktobrska rast medletno pozitivna in višja od 2,5-odstotne rasti v Belgiji, na Madžarskem, Hrvaškem in Poljskem. 

Nekoliko večje medletni padci so bili prisotni še na Irskem, Danskem in v Grčiji.  

Skladno z našimi pričakovanji je tudi izvoz prvič po nekaj mesecih beležil medletno rast. Oktobra je bil medletno po podatkih 

Statističnega urada RS višji za 2,1 %, kar je desetmesečni padec znižalo na 3,2 %. Ob tem je na medletni ravni predvsem porasel 

izvoz v nečlanice EU (+16 %), kjer del prirasta še vedno izvira iz rasti pretovorjenega blaga, ki ni izdelano v Sloveniji. Posledično 

ocenjujemo, da bodo podatki Banke Slovenije, ki bodo objavljeni 14. decembra, pokazali, da je bil oktobrski izvoz medletno še 

vedno nižji od lanskega oktobra. Pomembnejši indikator pri objavi Statističnega urada je tako dinamika izvoza na trge EU-27, 

kjer je bil oktobra izvoz medletno nižji za 3,9 %, na desetmesečni ravni pa za 11,1 %. K nižji vrednosti trgovanja (uvoza in izvoza) 

s to skupino držav je največ prispeval upad trgovanja z Italijo, Avstrijo in najpomembnejšo trgovinsko partnerico Nemčijo. Na 

strani izvoza tudi s Hrvaško. Na strani uvoza je bil na trgih izven EU največji upad trgovanja z Rusijo, predvsem zaradi nižje 

porabe in posledično uvoza pogonskih energentov.  
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