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Kažejo se prvi znaki pričakovanega umirjanja gospodarske rasti 
 
Ljubljana, 3. december 2007 – Gibanja industrijske proizvodnje in gradbeništva kažejo 
prve znake postopnega umirjanja gospodarske rasti v Sloveniji, rast izvoza pa se je 
okrepila. Na trgu dela smo v tretjem četrtletju beležili izboljšanje kazalcev. Po podatkih 
Evropske komisije visoka inflacija že vpliva na našo cenovno konkurenčnost, 
ohranjanje visoke produktivnosti pa je omogočilo izboljšanje stroškovne 
konkurenčnosti predelovalnih dejavnosti. 
 
Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj so danes predstavili novembrsko 

številko Ekonomskega ogledala. Kot je povedal Boštjan Vasle, v. d. direktorja UMAR, 

»nekateri podatki že kažejo na začetek pričakovanega postopnega umirjanja gospodarske 

rasti, čeprav se izvoz še naprej krepi«. Proizvodnja predelovalnih dejavnosti se je namreč v 

tretjem četrtletju v primerjavi s predhodnim četrtletjem rahlo umirila, kljub temu pa je rast 

slovenske predelovalne industrije tudi v tretjem četrtletju za več kot enkrat presegla 

povprečno rast v EU. Umiritev so beležile predvsem na domači trg usmerjene panoge, 

medtem ko se rast proizvodnje izrazitih izvoznikov še naprej krepi. V tretjem četrtletju se je 

rahlo umirila tudi gradbena aktivnost, ki pa v primerjavi s preteklim letom prav tako ostaja na 

visoki ravni. Nasprotno pa se je medletna rast blagovnega izvoza v tretjem četrtletju še 

okrepila (17 %), pri čemer izstopata predvsem izrazito visoka rast izvoza cestnih vozil in 

kemične industrije.  

 

Na trgu dela tudi v tretjem četrtletju nadaljujejo ugodna gibanja. Število delovno aktivnih po 

anketi se je v primerjavi z lani povečalo za 3,3 %, kar je največ v letošnjem letu. Podatki o 

brezposelnosti (po ILO) pa so ponovno dosegli najnižjo vrednost (stopnja anketne 

brezposelnosti znaša 4,5 %). 

 

Inflacija je v novembru znašala 0,9 %, kar je znova povišalo medletna rast cen, in sicer na 

5,7 %. K temu so največ prispevale višje cene tekočih goriv (0,5 o. t.), kar je posledica dviga 

cen nafte na svetovnih trgih na raven preko 95 dolarjev za sodček. »Čeprav je do občutnega 

dviga inflacije v zadnjih mesecih prišlo v celotnem evroobmočju, so učinki gibanj cen na 



svetovnih trgih v Sloveniji večji, kar dodatno krepi inflacijska pričakovanja,« je ob tem dejal 

Boštjan Vasle. 
 

Relativno hitrejša rast cen v Sloveniji kot pri naših trgovinskih partnericah se je že odrazila na 

cenovni konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Čeprav se je ta po podatkih Evropske 

komisije v treh četrtletjih letos na medletni ravni poslabšala v celotnem evroobmočju, je 

Slovenija v skupini držav, kjer je poslabšanje največje. Spodbudnejši so rezultati glede 

stroškovne konkurenčnosti, kjer je Slovenija v skupini držav z najmanjšim poslabšanjem, če 

pa primerjamo samo predelovalne dejavnosti, ki ustvarijo največji del slovenskega izvoza, pa 

smo poleg Nemčije edina članica, ki ji je uspelo stroškovno konkurenčnost povečati, kar je 

predvsem posledica ohranjanja visoke produktivnosti. Boštjan Vasle je pri tem opozoril, da 

»zagotavljanje, da rast plač v prihodnjem letu ne bo presegla rasti produktivnosti, torej ni 

pomembno samo za umiritev inflacije, ampak je ključnega pomena tudi za ohranjanje 

stroškovne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.«  
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