
 

Zmanjšanje slovenskega BDP v tretjem četrtletju anomalija 

V tretjem četrtletju se je realna rast slovenskega BDP medletno znižala na 3,4 % (9,7 % v prvem in 8,3 % v drugem). Nižja rast 

na medletnem nivoju je bila pričakovana, vendar je padec glede na predhodno četrtletje (podatek, prilagojen za sezono in 

koledar) presenetljiv (-1,4 %), tako glede na našo napoved (+0,2 %) kot na podatke o spremembi na nivoju EU-27 (+0,2 %). Po 

dosegljivih podatkih na Eurostatu je bil padec v Sloveniji med 14-imi državami, za katere so podatki na voljo, največji, medtem 

ko je srednja sprememba (mediana) znašala +0,25 %. Na prvi pogled je bil podatek presenetljiv tudi zaradi dejstva, da so bili 

številni poslovni indikatorji poslovanja v tretjem četrtletju glede na drugo četrtletje višji (industrijska proizvodnja, gradbena 

dela, prihodki v storitvah, prodaja na drobno ipd.). Potrošnja gospodinjstev je v tem obdobju porasla za 1,2 %, potrošnja 

države je ostala nespremenjena, investicije v osnovna sredstva pa so porasle za 2,6 % (od tega je bila rast še posebej visoka 

pri drugih zgradbah in objektih: +3,0 %). Rast izvoza blaga in storitev se je okrepila s 2,6 % v predhodnem četrtletju na 3,6 %, 

uvoza pa s 1,4 na 1,8 %. Ključna in edina komponenta BDP, ki je prispevala k padcu BDP na izdatkovni ravni, so bile zaloge, ki 

so se zmanjšale s 874 na 116 mio EUR. Zaloge so volatilna postavka in nihanja na nivoju med 50 in 400 mio EUR so bila prisotna 

tudi v predhodnih štirih četrtletjih. Te zaloge so bile tokrat povezane s padcem dodane vrednosti v trgovini (-11 %), kar je lahko 

posledica le znižanja zalog v tej dejavnosti, najverjetneje v dejavnosti prodaje naftnih derivatov, motornih vozil ali pa 

distribuciji. Po proizvodni metodi BDP se je (realna) dodana vrednost v predelovalnih dejavnostih povečala za 1 % (+1,2 % v 

predhodnem), v gradbeništvu za 3,3 %, v IKT dejavnostih za 2,3 % in v drugih storitvenih dejavnostih za 1 %. S padcem so se 

soočili le v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (-0,7 %). Vir: Statistični urad RS 

Nižja poraba električne energije pretežno v predelovalnih dejavnostih in gospodinjstvih 

Podatki o porabljeni količini električne energije v Sloveniji kažejo, da se ta od aprila 2022 medletno znižuje (na mesečni ravni 

podatki niso sezoni ali koledarju prilagojeni, zato je sklep na medletni ravni edini vsebinsko smiseln). Padec se je v zadnjem 

(3.) četrtletju poglobil, in je znašal 3,3 %. Od tega je bil prispevek nižje porabe gospodinjstev (-2,9 %) približno četrtinski, 

poslovnih odjemalcev (-3,4 %) pri tričetrtinski. Znotraj poslovnih odjemalcev se je poraba najbolj znižala v predelovalnih 

dejavnostih in pojasni glavnino spremembe. Visok je bil še padec v rudarstvu (-12 %), vendar je bil prispevek k padcu na 

agregatnem nivoju majhen, ker dejavnost porabi le odstotek celotne porabe električne energije v državi. Vir: Statistični urad 

RS 

Septembrski podatki o delovno aktivnih nad pričakovanji 

Septembra je število delovno aktivnih (zaposleni in samozaposleni) poraslo za 3,6 tisoč, k čemer je najbolj prispevala dejavnost 

izobraževanja (+1,6 tisoč), predelovalnih dejavnostih (+0,6 tisoč), gradbeništva (+0,4 tisoč), prometa in skladiščenja (+0,3 tisoč) 

in trgovine (+0,3 tisoč). Upadlo je le v energetiki, in sicer za 0,1 tisoč. Rast delovno aktivnih v tem mesecu je sicer pričakovano, 

vendar smo pričakovali, da bo rast nižja (+1,2 tisoč), predvsem zaradi učinka padca delovno aktivnih v industriji materialov. V 

teh je nastalo skupaj dobrih 200 delovnih mest, od tega predvsem v proizvodnji kovinskih izdelkov. Lansko leto je v septembru 

nastalo 4,4 tisoč delovnih mest, kar pomeni, da je bila tudi letošnja rast relativno visoka. Vir: Statistični urad RS 

Septembrska plačilna bilanca z večjim presežkom od pričakovanj 

Septembra je presežek (saldo) izvoza nad uvozom blaga v Sloveniji po podatkih plačilne bilance znašal okoli 100 mio EUR, kar 

je manj kot lani (25 mio EUR), vendar več od naših pričakovanj. V devetih mesecih leta 2022 se je tako primanjkljaj pri blagu 

znižal na 1,6 mrd EUR (1 mrd EUR presežka v predhodnem letu).  

Septembra je presežek (saldo) izvoza nad uvozom storitev znašal okoli 470 mio EUR, kar je bilo več kot lani (290 mio EUR) in 

je bilo posledica večje rasti izvoza storitev od uvoza. K rasti presežka so predvsem prispevala potovanja (večja rast potrošnje 

tujih turistov v Sloveniji kot slovenskih v tujini), ostale poslovne storitve z visoko vsebnostjo znanja in transport. V devetih 

mesecih leta 2022 se je tako presežek pri storitvah povišal s 1,8 na 2,8 mrd EUR. Najbolj je razočarala dinamika v gradbenih 

storitvah, kjer je izvoz (dela slovenskih podjetij v tujini) upadel za 24 mio EUR, medtem ko se tudi uvoz gradbenih storitev 

(opravljena dela tujih izvajalcev v Sloveniji) ni pomembno spremenil.  

Zelo visok primanjkljaj je bil zabeležen pri primarnih dohodkih (140 mio EUR v septembru 2022 in 20 mio EUR v septembru 

2021), kar je bilo predvsem posledica rasti primanjkljaja pri izdatkih od kapitala (izplačilo dobičkov v tujino). V devetih mesecih 



 

izdatki od kapitala niso bili ključni za rast primanjkljaja pri primarnih dohodkih (s 560 na 735 mio EUR), temveč ostali primarni 

dohodki (spremembe, ki niso povezane s kapitalom ali delom), kjer so se izdatki okrepili bolj kot prejemki.   

Primanjkljaj pri sekundarnih dohodkih se je v septembru znižal s 43 na 18 mio EUR. K temu so prispevali predvsem višji 

prejemki od EU sredstev v zasebnem sektorju.  V devetih mesecih leta 2022 se je primanjkljaj pri sekundarnih dohodkih povečal 

za 50 mio EUR, kar je bilo posledica višje rasti izdatkov pri ostalih sektorjih (+120 mio EUR).  

Presežek v tekočem računu plačilne bilance je tako septembra znašal 410 mio EUR, in je bil nad pričakovanji (252 mio EUR 

lansko leto), kar je bilo posledica večjega presežka pri storitvah in blagu, medtem ko so primarni dohodki beležili večji 

primanjkljaj. V devetih mesecih letošnjega leta je bil tekoči račun skoraj izravnan, medtem ko je bil v lanskem letu zabeležen 

presežek v višini 1,9 mrd EUR.  K navedenem padcu presežka je ključno prispeval prehod iz presežka pri blagu (1 mrd EUR) do 

primanjkljaja (1,6 mrd EUR), ki je izviral tako iz visoke rasti potrošnje gospodinjstev, investicij kot cenovnih škarij med 

nabavnimi in prodajnimi cenami, ki so do določene mere prehodne narave (ko bodo proizvodi izdelani in prodani tujim 

kupcem, bo to izboljšalo primanjkljaj pri blagu). Ne smemo pozabiti tudi vidika dviga cen energentov, kjer je Slovenija 100-

odstotno odvisna pri naftnih derivatih in 20-odstotno pri električni energiji. Vir: Banka Slovenije 

Gradbena dela kljub znižanju gradbenega PMI na nivoju EU-27 brez padcev 

Vrednost gradbenih del v EU-27 se je septembra na mesečni ravni komaj kaj spremenila (+0,2 %) in je bila medletno višja za 

1,4 %. Na mesečni ravni (glede na avgust, prilagojeno za sezono in koledar) je bila rast najvišja v Romunija, na Švedskem in 

Madžarskem, medtem ko so bili padci največji na Poljskem, Portugalskem in v Avstriji. Po vrstah gradbenih del je bila rast 

najvišja v gradbeno inženirskih objektih (+1,5 %), medtem ko se je stavbna gradnja ohranila na podobni ravni. Na letni ravni 

sta po rasti daleč pred vsemi izstopali Romunija in Slovenija (+26 % pri obeh). Padec je bil največji v Španiji (-12 %). Vir: Eurostat 

Septembrska sprememba gradbenih del pod pričakovanji 

Vrednost gradbenih del je bila septembra v Sloveniji nižja za 0,5 % (naša ocena: +1 %) glede na avgust, pri čemer se je znižala 

le vrednost opravljenih gradbenih del na inženirskih objektih (za 2,4 %), zvišali pa sta se vrednosti opravljenih gradbenih del 

na stavbah (za 2,9 %) in opravljenih specializiranih gradbenih del (za 1,1 %). Na medletni ravni je bila vrednost višja za četrtino, 

od tega pri stavbah za 91 %, pri inženirskih objektih je bila nižja za 8 % in pri specializiranih gradbenih delih za 11 %. V devetih 

mesecih je bila realna vrednost gradbenih del višja za 26 %, od tega pri stavbah za 69 %, pri gradbenih inženirskih objektih za 

8,5 %, medtem ko je bila pri specializiranih gradbenih delih nižja za petino. Vir: Statistični urad RS 

Primanjkljaj EU-27 s svetom zaradi višje rasti uvoza  

V mesecu septembru je EU-27 s tretjimi državami beležila 46 mrd EUR primanjkljaja pri trgovanju z blagom (lansko leto 

izravnana bilanca), kar je bilo predvsem posledica večje rasti uvoza nad izvozom, kar je bilo pretežno posledica višje rasti cen 

energentov (fosilnih goriv). Izvoz na trge izven EU je znašal 232 mrd EUR (v septembru 2022 187 mrd EUR), kar je bilo medletno 

za 24 % več. Uvoz blaga je bil na drugi strani višji za 48 % (povečanje s 187 na 278 mrd EUR). Vrednost blagovne menjave med 

državami EU je znašala 383 mrd EUR, kar je bilo za 26 % več kot v enakem mesecu lani. Vir: Eurostat 

Primanjkljaj pri primarnem blagu za 320 mrd EUR večji v enem letu 

V prvih devetih mesecih je EU-27 izvozila za 1.890 mrd EUR (+19 % medletno) in uvozila za 2.250 mrd EUR (+50 %) blaga. 

Primanjkljaj v menjavi z blagom se je tako povečal na 358 mrd EUR, medtem ko je bil še v enakem obdobju 2021 zabeležen 

presežek v višini 88 mrd EUR. Vrednost blagovne menjave med državami EU je znašala 3.130 mrd EUR, kar je bilo za četrtino 

več kot v enakem obdobju lani. Primanjkljaj (358 mrd EUR) je bil posledica primanjkljaja pri primarnem blagu (hrana, surovine, 

energenti), ki je znašal 488 mrd EUR (162 mrd EUR v enakem obdobju 2021). Znotraj te skupine se je presežek pri hrani in 

pijači nekoliko znižal (s 44 na 41 mrd EUR). Pri surovinah se je primanjkljaj povečal s 26 na 38 mrd EUR, pri energentih pa se je 

primanjkljaj povečal s 180 na 490 mrd EUR. Tradicionalen presežek pri menjavi s tujino pri proizvedenem blagu (odraža 

konkurenčne prednosti EU-27 na tujih trgih) se je skoraj razpolovil s 247 na 134 mrd EUR, predvsem zaradi manjšega presežka 

pri strojih in vozilih (padec s 125 na 82 mrd EUR) in rasti primanjkljaja pri drugem proizvedenem blagu (polproizvodi), ki je 

narasel s 16 na 81 mrd EUR, predvsem zaradi večjega uvoza materialov iz tujine. Velik padec presežka pri proizvedenem blagu 

odraža padec konkurenčnosti evropske industrije, ki plačuje v povprečju še vedno precej višje cene zemeljskega plina in 

električne energije kot proizvajalci iz Azije ali Amerike, kar dviguje uvozne količine blaga in znižuje izvozne. Presežek pri 

trgovanju s kemičnimi proizvodi je ostal na podobni ravni (137 mrd EUR v 2021 in 132 mrd EUR v 2022). Vir: Eurostat 



 

Rastoč primanjkljaj EU-27 s skoraj vsemi trgovinskimi partnericami 

Primerjanje trgovinske bilance EU-27 z trgovinskimi partnericami kaže, da se je v prvih devetih mesecih daleč najbolj povečal 

primanjkljaj s Kitajsko (s 167 na 300 mrd EUR), in sicer zaradi stagnacije izvoza (171 mrd EUR; +2,8 % medletno) in visoke rasti 

uvoza (471 mrd EUR; +42 %). Presežek z ZDA se je nekoliko znižal (s 123 na 113 mrd EUR), saj se je uvoz blaga iz ZDA (+56 %) 

povečal nekoliko bolj kot izvoz v ZDA (+29 %). V relaciji z Združenim kraljestvom se je presežek pri blagu močno znižal, in sicer 

s 104 na 76 mrd EUR, predvsem zaradi visoke rasti uvoza (+62 %), ki je porasel bolj od rasti izvoza (+18 %). S Švico, ki je za EU-

27 četrta najpomembnejša trgovinska partnerica, je bil presežek nekoliko višji (za 2,7 mrd EUR na 28 mrd EUR), z Rusijo in 

Norveško pa se je bistveno poslabšal, predvsem zaradi visokih cen zemeljskega plina in delno nafte. Z Rusijo je trgovinski 

primanjkljaj narasel s 44 na 126 mrd EUR, z Norveško pa s 4 na 71 mrd EUR. Obe gospodarstvi sta imeli pomembno korist od 

visokih cen energentov, ki jih izvažata v EU-27. Ob tem so bile uvožene količine energentov (predvsem zemeljskega plina) iz 

Norveške precej višje, iz Rusije pa nižje. Zanimivo je tudi, da se je primanjkljaj z Indijo v enem letu povečal s 2,7 na 16,4 mrd 

EUR, kar dokazuje, da so poceni ruski energenti okrepili konkurenčno prednost indijskih proizvajalcev na evropskem trgu (54-

odstotna rast izvoza v enem letu). Vir: Eurostat 

Septembrska rast industrijske proizvodnje v EU-27 presenetila 

Industrijska proizvodnja v EU-27 se je septembra povečala za 0,9 % (medletno: +5,7 %), pri čemer je najbolj porasla pri 

netrajnih potrošnih dobrinah (+3,1 %) in kapitalskih dobrinah (stroji in oprema; +1,7 %). V proizvodnji polproizvodov je upadla 

za 0,6 % in pri energentih za 2 %. Med večjimi gospodarstvi (pri manjših je volatilnost visoka) je bila rast v Nemčiji pozitivno 

presenečenje (+0,8 %, po 0,7-odstotnem znižanju v predhodnem mesecu), v Franciji pa padec (-0,7 %) po 2,7-odstotni rasti ni 

presenetil. Tudi v Italiji 1,8-odstotni padec po 2,3-odstotni rasti ni bil presenečenje. Nižje cene energentov v Španiji in na 

Portugalskem niso vplivale na pozitivno dinamiko v teh dveh državah (-0,4 % in -2,5 %). Vir: Eurostat 

Podatki o gradbenih dovoljenjih ostajajo dobri 

Oktobra je bilo izdanih za desetino manj gradbenih dovoljenj za stavbe v Sloveniji kot mesec prej, pri čemer jih je bilo za 

stanovanjske stavbe izdanih 3 % manj, za nestanovanjske stavbe pa 19 % več (spremenljivost pri zadnjih je zelo visoka, saj so 

v predhodnem mesecu porasla za več kot 40 %). Skupna površina načrtovanih stavb bo merila nekaj več kot 210.000 m2, kar 

je za 3 % več od površine stavb, predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v septembru. Površina načrtovanih stanovanjskih 

stavb bo večja za četrtino, površina nestanovanjskih stavb pa za desetino nižja. V prvih desetih mesecih leta 2022 je bila 

površina stavb, načrtovanih z gradbenimi dovoljenji za 8 % višja kot lani v enakem obdobju, od tega je bila pri stanovanjskih 

stavbah nespremenjena, pri nestanovanjskih pa je bila višja za 12 %. Vir: Statistični urad RS 

Umiritev rasti cen storitev  

V primerjavi z 2. četrtletjem 2022 so se cene storitev pri proizvajalcih v tretjem zvišale za 1,9 % (v 2. četrtletju za 3,2 %), kar 

je bilo manj od naših pričakovanj. Po posameznih področjih dejavnosti so se cene najbolj dvignile v gostinstvu (za 4,8 %), 

sledile so druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 4,3 %), promet in skladiščenje (za 2,5 %), informacijske in komunikacijske 

dejavnosti (za 1,8 %) ter poslovanje z nepremičninami (za 0,9 %). V strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih so se cene 

storitev nekoliko znižale, in sicer za 0,7 %. V primerjavi s 3. četrtletjem prejšnjega leta so bile cene storitev višje za 7,7 %. 

Najbolj so se zvišale v transportu (za 13,0 %), gostinstvu (za 10,3 %) in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 9,9 %). V 

poslovanju z nepremičninami so zrasle za 5,9 %, v IKT dejavnostih za 4,7 %, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih 

pa za 2,3 %. Vir: Statistični urad RS 

Trendi v transportu visoki tudi v septembru, izjema prehodi tovornih vozil 

Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so prepeljali skoraj 3,1 milijona potnikov oz. za 14 % več kot v prejšnjem 

septembru, avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu pa okoli 2,6 milijona potnikov oz. za 42 % 

več. Skupno je bilo z avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu opravljenih 47,4 milijona potniških 

kilometrov oz. v isti časovni primerjavi za 39 % več. Vlaki so prepeljali 1,3 milijona potnikov oz. za 14 % več. Pri tem so opravili 

75 milijonov potniških kilometrov, kar je bilo v primerjavi s prejšnjim septembrom za 31 % več. Z Letališča Jožeta Pučnika 

Ljubljana je odpotovalo ali na to letališče pripotovalo približno 118.800 potnikov. To je bilo za 83 % več kot septembra lani. 

Pretovorjenih je bilo skoraj 1.100 ton blaga oz. za desetino več. V slovenska pristanišča je priplulo ali iz njih odplulo 317 ladij, 

kar je bilo za 24 % več. Našteli so več kot 11.800 potnikov, kar je približno enajstkrat toliko kot septembra 2021. V koprskem 

pristanišču so pretovorili 2,1 milijona ton blaga, kar je bilo za 6 % več. 



 

V Sloveniji je bilo septembra prvič registriranih okoli 9.000 cestnih motornih vozil ali za 3 % manj kot leto prej. Izmed teh je 

bilo prvič registriranih skoraj 6.600 osebnih avtomobilov oz. za 4 % manj. Navedeni padci so se v zadnjih mesecih medletno 

zniževali. Od tega jih je bilo novih okoli 3.800, kar je bilo na letni ravni za 7 % manj. Čez cestne mejne prehode je v Slovenijo 

vstopilo ali izstopilo iz nje 6,2 milijona potniških vozil, kar je bilo za 7 % več kot septembra lani. Tovornih vozil je bilo 1,4 

milijona oz. za 6 % manj (naveden podatek ni prilagojen za težo prepeljanega tovora). Vir: Statistični urad RS 

Približno desetina zaposlenih delala najmanj en dan v tednu od doma tudi v septembru 

Septembra je v Sloveniji delalo od doma najmanj en dan v tednu 12 % zaposlenih; pri moških je bil delež 10-odstoten, pri 

ženskah pa 14-odstoten. V storitvenih dejavnostih je bilo takšnih 15 % zaposlenih, v proizvodnih dejavnostih pa 6 %. Delež je 

bil največji pri nefizičnih delavcih (intelektualno delo) – najmanj en dan v tednu je delalo od doma šestina zaposlenih v teh 

poklicih. Med zaposlenimi, ki opravljajo poklice fizičnih oz. kvalificiranih fizičnih delavcev, jih je bilo 2 %. Septembra se je zaradi 

priporočil v zvezi s covidom-19 v živo družilo manj, kot bi se sicer, 40 % prebivalcev. V primerjavi z januarjem, ko je bilo 

omejevanje druženja v živo najizrazitejše, je bilo to za 30 odstotnih točk manj. Svoje druženje v živo so najbolj omejevali 

prebivalci, stari 55 let ali več (45 %), najmanj pa srednja starostna skupina (35–54 let), v kateri je tako ravnala nekaj več kot 

tretjina (34 %). Vir: Statistični urad RS 
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prihodnjih mesecih 

23. 11. 2022, 
sreda 

Kazalnik razpoloženja potrošnikov, 
ZDA, november 2022 

University of 
Michigan 

Razpoloženje potrošnikov v ZDA 

24. 11. 2022, 
četrtek 

Gospodarska klima, Slovenija, 
november 2022 

Statistični urad RS 
Poslovne tendence (predelovalne 
dejavnosti, storitve, gradbeništvo, 
trgovina) in mnenje potrošnikov 

24. 11. 2022, 
četrtek 

Kazalnik klime ifo, Nemčija, 
november 2022 

Leibniz Institute for 
Economic Research 

Indikator razpoloženja v nemškem 
gospodarstvu, ločeno na aktualno stanje in 
pričakovanja 

24. 11. 2022, 
četrtek 

Sestavljeni PMI, Japonska, 
november 2022, prva ocena 

au Jibun Bank Razpoloženje v japonskem gospodarstvu 

25. 11. 2022, 
petek 

Energetika, Slovenija, oktober 2022 Statistični urad RS 
Proizvodnja in poraba električne energije, 
oskrba z fosilnimi energenti 

25. 11. 2022, 
petek 

Prihodi in prenočitve turistov, 
Slovenija, oktober 2022 

Statistični urad RS 
Prihodi in prenočitve domačih in tujih 
turistov 



 

25. 11. 2022, 
petek 

Prihodek od prodaje v storitvenih 
dejavnostih, Slovenija, september 
2022 

Statistični urad RS 
Gibanje prihodkov po glavnih skupinah 
storitev 

25. 11. 2022, 
petek 

Izdatki sektorja država po namenih, 
Slovenija, 2021 

Statistični urad RS 

Ločeno na javno upravo, obrambo, javni 
red in varnost, ekonomske dejavnosti, 
varstvo okolja, stanovanjske dejavnosti, 
zdravstvo, rekreacijo in kulturo, 
izobraževanje in socialno zaščito 

Sprememba povprečne bruto plače 
zaposlenih v zasebnem sektorju pri 
pravnih osebah, Slovenija, september 
2022/september 2021 

+7,3 %  
(avgust 2022/avgust 2021) 

+6,3 % 3 

Mnenje potrošnikov, Slovenija, 
november 2022 

-38 (oktober 2022) -36 4 

Gospodarska klima, Slovenija, november 
2022 

-5,8 (oktober 2022) -5,4 3 


