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Aktualno 
V evroobmo�ju je bila gospodarska rast ugodna tudi v 
tretjem �etrtletju. Po prvi oceni Eurostata je bila medletna 
realna rast bruto doma�ega proizvoda (prilagojena za sezono 
in število delovnih dni) v tretjem �etrtletju 2,7-odstotna, s �imer 
je rahlo presegla rast v drugem �etrtletju, vendar pa ne dosega 
ve� rasti ob koncu lanskega leta in v prvem �etrtletju letos 
(3,2 %), ko je gospodarstvo EMU doseglo vrh poslovnega 
cikla. Na višjo medletno rast v tretjem �etrtletju v primerjavi z 
drugim je vplival ve�ji prispevek izvoznega povpraševanja, 
medtem ko je prispevek doma�ega povpraševanja ostal 
nespremenjen (gl. str. 5).  

Po napovedih, ki jih je Evropska komisija objavila v 
novembru, se bo gospodarska rast v evroobmo�ju do 
konca leta še nadalje postopoma umirjala, inflacija pa se 
bo pove�ala. Napovedi Evropske komisije glede gospodarske 
aktivnosti se bistveno ne razlikujejo od predhodno objavljenih 
napovedi IMF-a in Consensusa, morda so za odtenek nekoliko 
bolj optimisti�ne. To najverjetneje temelji na oceni EK, da je 
poleg cikli�nih dejavnikov del pospešitve gospodarske rasti v 
zadnjih dveh letih deloma odraz strukturnih premikov, ki so 
dvignili tudi potencialno rast in zaradi katerih bi bile države 
EMU lahko bolj odporne na zunanje šoke. Hkrati pa prihaja 
tudi do premikov v geografski usmerjenosti evropskega izvoza 
v smeri krepitve deležev azijskih gospodarstev ter držav 
izvoznic nafte, kar na strani izvoznega povpraševanja lahko 
omili u�inek upo�asnitve v ZDA in mo�nega evra. Inflacija v 
EMU se je za�ela v jesenskih mesecih zviševati. V novembru 
je dosegla najvišjo raven po maju 2001 (3,0 % medletno), 
glavni dejavnik za to pa so po oceni EK in ECB podražitve 
hrane in nafte. Znižanje na raven 2 % je pri�akovati šele v 
tretjem �etrtletju 2008 (gl. str. 5). 

Postopno umirjanje gospodarske aktivnosti zaznavamo 
tudi v Sloveniji. Proizvodnja predelovalnih dejavnosti je bila v 
tretjem �etrtletju realno za 8,2 % višja kot v istem obdobju lani, 
kar predstavlja rahlo umiritev v primerjavi z rastjo predhodnega 
�etrtletja, ki je znašala 9,1 %. To je predvsem posledica 
septembrskih rezultatov, ko se je proizvodnja v primerjavi z 
lanskim septembrom (ki je imel sicer en delovni dan ve� kot 
letos) pove�ala le za 3,9 %. Umiritev je zajela srednje nizko in 
nizko tehnološko zahtevne panoge, medtem ko je bila rast 
proizvodnje visoko in srednje visoko tehnološko zahtevnih 
panog, ki so hkrati izraziti izvozniki, letos višja iz �etrtletja v 
�etrtletje. Skok rasti je bil izrazit predvsem v tretjem �etrtletju, 
kar je povezano s krepitvijo proizvodnje farmacevtskih izdelkov 
ter vozil in plovil (gl. str. 13). Pove�an izvoz vozil je po naši 
oceni tudi razlog za rahel pospešek nominalne rasti skupnega 
blagovnega izvoza v tretjem �etrtletju na 17,0  % (medletno), v 
primerjavi z drugim �etrtletjem, ko je znašala 16,1 % (gl. str. 
7). Po pri�akovanjih se je v tretjem �etrtletju upo�asnila tudi 
gradbena aktivnost, in sicer na podro�ju gradnje stavb (gl. str. 
14). 

Ocenjujemo, da se bo ugodna gospodarska aktivnost v 
letošnjem letu pokazala tudi pri izpla�ilih boži�nic in s tem 
na nekoliko hitrejši rasti pla� v zadnjem �etrtletju, kar je 
bilo upoštevano tudi v Jesenski napovedi. V devetih 
mesecih je bila nominalna rast bruto pla�e na zaposlenega 
5,6-odstotna, in sicer v zasebnem sektorju 6,4-odstotna ter v 
javnih storitvah 4,2-odstotna (gl. str. 12). Pri�akovana izpla�ila 
boži�nic in pove�ano število delovnih dni v zasebnem sektorju 
ter redna napredovanja v jesenskem terminu v javnem sektorju 
bodo vplivale na to, da bo rast pla� ob koncu leta še rahlo 
višja, kot po podatkih za devetmese�je, vendar pa ocenjujemo, 
da rast pla� v letu 2007 ne bo presegla jesenske napovedi 

(5,9 %). Ta napoved je bila upoštevana tudi pri izra�unu 
novembrske uskladitve pokojnin. 

Cene nafte so bile v novembru najpomembnejši dejavnik 
rasti cen življenjskih potrebš�in, rast cen hrane pa se je 
umirila. Cene življenjskih potrebš�in so se v novembru 
povišale za 0,9 %, medletna rast cen pa je posko�ila z 
oktobrskih 5,1 % na 5,7 %. Ve� kot polovico novembrskega 
povišanja predstavlja prispevek podražitve teko�ih goriv, ki je 
bil najvišji v zadnjih dveh letih, relativno visok pa je bil tudi 
prispevek sezonskih podražitev oblek in obutve. Po 
ve�mese�ni rasti cen hrane se je njihova rast novembra 
umirila, vendar pa ve�ino razlike med letošnjo in lansko 
inflacijo še vedno lahko pojasnimo z odstopanji cen hrane in 
teko�ih goriv. Poleg inflacije se krepijo tudi inflacijska 
pri�akovanja in s tem stopnjuje zaskrbljenost, da se bodo 
vgradila v dogovore pla� za prihodnje leto in s tem prepre�ila 
pri�akovano umiritev cen. To bi se lahko odrazilo tudi v ve�jem 
poslabšanju stroškovne konkuren�nosti, kjer so gibanja v 
Sloveniji zaenkrat še ugodnejša kot v ve�ini drugih �lanic 
EMU. 

Višja inflacija se od drugega �etrtletja letos odraža na 
nekoliko ve�jem poslabšanju cenovne konkuren�nosti v 
primerjavi z drugimi �lanicami EMU, medtem ko je 
poslabšanje stroškovne konkuren�nosti med nižjimi. Po 
ocenah Evropske komisije se je v treh �etrtletjih letos na 
medletni ravni cenovna konkuren�nost poslabšala v vseh 
državah evroobmo�ja, izrazitejše kot v Sloveniji pa je bilo 
poslabšanje v Nem�iji, Irski, Španiji in Italiji. V teh državah, ki 
imajo v ZDA relativno pomembnejšo partnerico, je bilo to 
predvsem posledica krepitve evra, v primeru Slovenije pa 
pretežni del poslabšanja izhaja iz hitrejše rasti relativnih cen. 
Vpliv krepitve evra na slovensko konkuren�nost je bil namre� 
zaradi regionalne strukture menjave manjši. Hkrati se je v vseh 
državah EMU, razen v Nem�iji, poslabšala tudi stroškovna 
konkuren�nost na ravni gospodarstva, vendar pa je bilo to 
poslabšanje v Sloveniji med manjšimi. Po rasti stroškov dela 
na enoto proizvoda Slovenija od drugih �lanic EMU ni tako 
mo�no odstopala kot pri cenah. Po drugi strani se je pod 
vplivom visoke rasti produktivnosti tudi letos nadaljevalo 
izboljševanje stroškovne konkuren�nosti predelovalnih 
dejavnosti, ki predstavljajo glavnino menjalnega sektorja. To 
izboljšanje je bilo ve�je le v Nem�iji, medtem ko je ve�ina 
ostalih �lanic tudi pri tem kazalniku beležila poslabšanje 
konkuren�nosti (gl. str. 6). 

Do sredine novembra je ve�ina pomembnejših 
mednarodnih in doma�ih institucij objavila jesenske 
napovedi gospodarskih gibanj za Slovenijo. Napovedi 
gospodarske rasti UMAR, BS, EIPF, IMF in EK za leto 2007 se 
nahajajo v razponu med 5,2 % (napoved EIPF) in 6,0 % (EK). 
V prihodnjem letu vse institucije pri�akujejo umirjanje 
gospodarske rasti (IMF: na 3,8 %; EIPF: 5,0 %), kar se še 
najbolj kaže v napovedi IMF, za katero pa podrobnejša 
struktura napovedi, s katero bi lahko pojasnili dejavnike takšne 
upo�asnitve, ni znana. Napovedi povpre�ne inflacije za 
letošnje leto so v razponu med 3,1 % (EIPF) ter 3,5 % (EK), za 
prihodnje leto pa izstopa predvsem nizka napoved EIPF 
(2,3 %) ter rahlo višja napoved inflacije za leto 2008 pri 
Evropski komisiji (3,7 %; ostale so med 3,1 % in 3,5 %). 
Slednje je najverjetneje posledica višje predpostavke glede 
cen nafte za to leto (78,8 USD za sod�ek nafte Brent) kot pri 
ostalih inštitucijah, ki so svoje napovedi pripravljale prej, ko so 
bile tudi teko�e cene nafte precej nižje kot v za�etku novembra 
(predpostavka UMAR 68,5 USD za sod�ek). 



Ekonomsko ogledalo UMAR 
Aktualno 

številka 11/2007 str. 3 
 

 

Mednarodno okolje – EMU 
Napoved medletne rasti BDP in inflacije (HICP) za EMU
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Gospodarska rast v EMU je v Q3 ostala visoka (2,7 % 
medletno), ob koncu leta in v prihodnjih dveh letih se pri�akuje 
umiritev. Rast zasebne potrošnje in investicij je ostala na ravni 
iz Q2, predvsem pa se je pospešila rast izvoza (s 5,9 % v Q2 
na 7,4 % v Q3). Hkrati je prišlo tudi do pospešitve uvoza (s 
4,9 % na 6,0 %), prispevek salda menjave s tujino h 
gospodarski rasti pa se je pove�al z 0,4 o. t. na 0,7 o. t. EK v 
svoji jesenski napovedi ocenjuje, da je evropsko 
gospodarstvo že prešlo vrh cikla. Ocenjuje tudi, da je 
pospešitev gospodarske rasti v zadnjih dveh letih sicer res 
pretežno cikli�ne narave, vendar je prišlo tudi do strukturnih 
premikov, predvsem na trgu dela, ki so verjetno dvignili 
potencialno rast. Hkrati menijo, da je gospodarstvo EMU sedaj 
tudi bolj odporno na zunanje šoke. Glavni razlog za umiritev 
rasti v letu 2008 sta zaostritev posojilnih pogojev in manjša 
razpoložljivost posojil, kar bo vplivalo na rast doma�ega 
povpraševanja. Umirila se bo tudi rast svetovne trgovine, kar 
bo skupaj z apreciacijo evra vplivalo na nižjo rast izvoza. 
Glavni dejavnik gospodarske rasti v prihodnjih dveh letih bo 
zasebna potrošnja, medtem ko se bo rast investicij in izvoza 
umirila. Inflacija v EMU se bo do konca leta predvidoma 
pospešila, na raven okrog 2,0 % se bo umirila šele v Q3 2008. 

Trg dela 

Tokov i registrirane brezposelnosti po mesecih, 2004-2007
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Pove�anje zaposlenosti v septembru je bilo tako 
konjunkturne kot sezonske narave. Skupno število formalno 
delovno aktivnih se je glede na avgust pove�alo za 4.782 ali 
0,6 %. Skoraj tri desetine pove�anja so rezultat sezonskih 
zaposlitev (predvsem za dolo�en �as) na podro�ju 
izobraževanja. Eno petino pove�anja predstavlja nadaljnja rast 
števila zaposlenih v gradbeništvu, ki je v prvih devetih mesecih 
letos medletno ve�je za 11,0 %. V predelovalnih dejavnostih 
se je zaposlenost pove�ala za 440 oseb ali 0,2 %, kar je manj 
kot septembra 2006. Število registriranih brezposelnih se je 
oktobra sezonsko pove�alo na 69.500 ali za 4,3 %. Jeseni 
se med brezposelne prijavijo iskalci prve zaposlitve, ki jim je 
po kon�anem šolanju potekel status dijaka ali študenta. 
Zadnja leta se njihovo število zmanjšuje. Letos oktobra jih je 
bilo 5.039, kar je 403 ali 7,4 % manj kot oktobra lani. Stopnja 
registrirane brezposelnosti je septembra padla na 7,2 %. 
Lahko pa pri�akujemo, da bo oktobra zaradi pove�anega 
števila brezposelnih spet nekoliko višja. Število potreb po 
delavcih in realiziranih novih zaposlitev se je oktobra 
ponovno pove�alo. Obojih je bilo okrog 7 % ve� kot pretekli 
mesec in okrog 24 % ve� kot oktobra lani. 

Pla�e 

Nominalna bruto pla�a na zaposlenega po skupinah dejav nosti
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Bruto pla�a na zaposlenega je v septembru nominalno 
upadla za 1,6 %, realno pa ob 0,4-odstotni inflaciji za 2,0 %. 
Upad bruto pla� je bil zelo izrazit v zasebnem sektorju (za 
2,4 % nominalno in 2,8 % realno), predvsem zaradi dva 
delovna dneva krajšega septembra. Bruto pla�a v javnih 
storitvah je približno ohranila avgustovsko raven, 
(nominalno +0,3 %, realno -0,3 %). Nekoliko hitrejša je bila le 
rast v javni upravi (1,8 %). Pove�ale so se pla�e v obrambi, 
javni varnosti ter zaš�iti in reševanju pri nesre�ah, predvsem 
zaradi pla�ila nadur ob odpravljanju posledic septembrske 
vodne ujme. Bruto pla�a na zaposlenega je v devetih 
mesecih letos medletno dosegla 5,6-odstotno nominalno 
rast. V zasebnem sektorju je bila rast višja (6,4 %), medtem 
ko je bila v javnih storitvah zaradi le delnega usklajevanja 
pla� z inflacijo rast nekoliko manjša (4,2 %). V naši Jesenski 
napovedi je za Q4 letos upoštevana nekoliko višja rast bruto 
pla�e v oktobru v zasebnem sektorju zaradi ve�jega števila 
delovnih dni in v javnih storitvah zaradi napredovanj, v 
novembrski pla�i pa je upoštevano pove�anje pla� v 
zasebnem sektorju zaradi izpla�il trinajste pla�e. Decembrska 
pla�a bo glede na november nižja zaradi u�inka novembrskih 
izpla�il in za dva delovna dneva krajšega meseca. Na osnovi 
tako predvidenega gibanja pla� ni pri�akovati, da bi 
celoletna rast bruto pla�e na zaposlenega presegla rast, 
predvideno v Jesenski napovedi (5,9 %). 
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Predelovalne dejavnosti 
Rast proizvodnje predelovalnih dejavnosti glede na tehnološko 

zahtevnost
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Septembra je bilo doseženo skromno pove�anje 
proizvodnje v predelovalnih dejavnostih (3,9 % medletno – 
najnižja rast letos). Višja (5,9 %) je bila rast, �e podatke 
prilagodimo delovnim dnem, saj je bil letošnji september za en 
delovni dan krajši od lanskega. Kljub upo�asnitvi je bila 
povpre�na devetmese�na rast visoka. Medletna primerjava 
po �etrtletjih pokaže, da se je po izjemno visoki rasti 
proizvodnje v Q1 (10,5 %) ta postopoma umirjala in v Q3 
dosegla 8,2 %. Predvidevamo, da se bo umirjanje rasti 
nadaljevalo tudi v Q4. V drugih �lanicah EU je visoki rasti 
proizvodnje v Q1 sledila ob�utnejša upo�asnitev v Q2 in 
ponovno rahla krepitev v Q3. Kljub temu je rast slovenske 
predelovalne industrije tudi v Q3 za ve� kot enkrat presegla 
povpre�no rast v EU. Doma�a proizvodna aktivnost je vse 
bolj ugodna z vidika strukturnih sprememb, saj se krepijo 
tehnološko zahtevnejše panoge, ki nadomeš�ajo umirjanje v 
za�etku leta hitro rasto�ih tehnološko manj zahtevnih panog. 
K pospešeni rasti prvih je prispevala predvsem krepitev 
proizvodnje v kemi�ni in avtomobilski industriji. Podjetniški 
optimizem ostaja na oktobrski ravni, a pod letošnjim in 
lanskim povpre�jem. Kljub temu, da vrednost kazalnika 
zaupanja ostaja nad dolgoletnim povpre�jem, zadnji podatki 
potrjujejo, da je slovenska predelovalna industrija že prešla 
vrh poslovnega cikla. 

Gradbeništvo 
Desezonirani realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih 
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Gradbena aktivnost se je v Q3 po pri�akovanjih malce 
umirila, a je ostala na visoki ravni. Po desezoniranih 
podatkih se je vrednost opravljenih gradbenih del v ve�jih 
podjetjih znižala za 1,3 %. Povpre�no raven v lanskem letu je 
presegla za 22,7 % in je bila nižja le od ravni v Q2. Vrednost 
opravljenih gradbenih del je bila v Q3 medletno višja za 
16,9 %. To je precej manjše pove�anje kot v Q1 in Q2 letos 
(35,5 % in 31,5 %), a ne gre prezreti, da se je v Q3 lani 
aktivnost v gradbeništvu mo�no okrepila. V Q3 se je 
nadaljevala krepitev aktivnosti v gradnji inženirskih 
gradbenih objektov. Vrednost opravljenih del v tem 
segmentu gradbeništva je bila medletno višja za 26,2 %. Po 
desezoniranih podatkih se je aktivnost glede na Q2 pove�ala 
le v gradnji inženirskih gradbenih objektov, v gradnji 
stanovanjskih stavb pa je bila najnižja v zadnjih dveh letih in 
pol. Delež podjetij s težavami pri pridobivanju delavcev se 
je po oktobrski rekordni vrednosti novembra zmanjšal. Po 
podatkih poslovnih tendenc v gradbeništvu je 47 % podjetij kot 
omejitveni dejavnik navedlo »pomanjkanje usposobljenih 
delavcev«, kar je manj kot v predhodnih dveh mesecih, a še 
vedno precej nad povpre�no vrednostjo v zadnjih petih letih 
(odkar razpolagamo s podatki). V Q3 je bilo z izdanimi 
gradbenimi dovoljenji predvideno najve�je število novih 
stanovanj, odkar razpolagamo s podatki (od leta 1999 dalje): 
3.298, tj. 41,5 % ve� kot leto pred tem. 

Energetika 

Pogodbeni pretoki elektrike na prenosnem omrežju 
Slovenije na mejah sosednjih držav
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Letos se je slovenska mednarodna menjava elektrike 
znižala, pretoki pa so se usmerili proti JV Evropi. Na 
zahtevo EU je iz varnostnih razlogov Bolgarija ob vstopu v 
Unijo morala zapreti dva bloka jedrske elektrarne Kozloduj, kar 
je povzro�ilo primanjkljaj energije v tem delu Evrope. 
Precejšen tok energije, ki je bil prej usmerjen na Zahod, se je 
skorajda obrnil, koli�ina elektrike za trgovanje pa se je 
zmanjšala. Zmanjšanje ponudbe elektrike je ob�utila tudi 
Slovenija. V letošnjih prvih devetih mesecih se je uvoz 
elektrike medletno znižal za 19,2 %, izvoz pa za 13,0 %. Na 
manjši izvoz elektrike je deloma vplivala tudi nižja proizvodnja 
hidroelektrarn, ki je zaradi nižjih vodostajev upadla za 15,0 % 
(za 18,3 % nižja od predvidene z EEB) in je izvozno 
konkuren�nejša od dražje proizvodnje termoelektrarn. Neto 
uvozni tok iz Avstrije v Slovenijo se je letos osemkrat pove�al 
in je dosegel 2.748 GWh, neto izvozni tok iz Slovenije v Italijo 
pa se je znižal za 43,1 %, na 1.259 GWh. Na meji s Hrvaško 
smo v prvih devetih mesecih leta 2006 beležili neto uvozni tok 
elektrike v višini 2.039 GWh, letos v istem �as pa neto 
izvoznega v višini 1.572 GWh. 
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POMEMBNE POVEZAVE 
 
 
Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2007: http://www.umar.gov.si/public/napoved.php 
 
Ekonomski izzivi: http://www.gov.si/umar/public/izzivi/izzivi07.php 
 
Poro�ilo o razvoju 2007: http://www.gov.si/umar/projekti/pr/2007/pr07.php 
 
Vsa Ekonomska ogledala so dostopna na naslovu: http://www.gov.si/umar/arhiv/kazalo.php 
 
Jesensko poro�ilo 2006: http://www.gov.si/umar/public/analiza/jesen06/jesenkazal.php 
 
Socialni razgledi 2006: http://www.gov.si/umar/projekti/socr/socr.php 
 
Poro�ilo o �lovekovem razvoju: http://www.gov.si/umar/projekti/pcr/pcr.php 
 
Poro�ilo o strukturnih reformah: http://www.gov.si/umar/projekti/erp/psref/psref.php 
 
Dejavniki in vplivi informacijske družbe:  
Analiza možnosti razvoja v državah kandidatkah http://www.gov.si/umar/projekti/ostalo/infdruz.php 
 
Strategija razvoja Slovenije: http://www.gov.si/umar/projekti/srs/srs.php  
 
Ve� o Strategiji gospodarskega razvoja 2001–2006 in z njo povezanih raziskavah in ekspertizah: 
http://www.gov.si/umar/projekti/sgrs/dokument.html 
 
Kazalo IB Revije: http://www.gov.si/umar/public/ib/ibkazalo.php  
 
Kazalo Delovnih zvezkov: http://www.gov.si/umar/public/dz/dzkazalo.php  
Letnik 2007: 

 
- Poslovanje gospodarskih družb v letu 2006 – pregled po dejavnostih http://www.gov.si/umar/public/dz/2007/dz12-07.pdf 
- Zasebna potrošnja – teoreti�na izhodiš�a in analiza potrošnje v Sloveniji v obdobju 1995–2006 

http://www.gov.si/umar/public/dz/2007/dz11-07.pdf 
- Dinamika zunanjega zadolževanja Slovenije http://www.gov.si/umar/public/dz/2007/dz10-07.pdf 
- Obseg in u�inkovitost slovenske politike subvencioniranja gospodarskih družb http://www.gov.si/umar/public/dz/2007/dz9-

07.pdf 
- Scenariji gospodarskega razvoja Slovenije do leta 2030 http://www.gov.si/umar/public/dz/2007/dz8-07.pdf 
- Paradigma konkuren�nosti držav in analiza Slovenije po sistemih WEF in IMD za leto 2006 

http://www.gov.si/umar/public/dz/2007/dz7-07.pdf 
- Innovation Cooperation and Innovation Activity of Slovenian Enterprises http://www.gov.si/umar/public/dz/2007/dz6-07.pdf 
- Domet in možni elementi politike aktivnega spodbujanja tujih neposrednih investicij (TNI) v Sloveniji 

http://www.gov.si/umar/public/dz/2007/dz5-07.pdf 
- Okoljska komponenta gospodarskega razvoja Slovenije v zadnjih letih http://www.gov.si/umar/public/dz/2007/dz4-07.pdf 
- Strukturne spremembe v mrežnih dejavnostih – u�inki liberalizacije http://www.gov.si/umar/public/dz/2007/dz3-07.pdf 
- Napovedovanje sprememb dodane vrednosti dejavnosti kmetijstva v Sloveniji v teko�em srednjero�nem obdobju  

http://www.gov.si/umar/public/dz/2007/dz2-07.pdf 
- Zadolževanje in prezadolženost prebivalstva http://www.gov.si/umar/public/dz/2007/dz1-07.pdf 
 

 


