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Absolutno Stopnje rasti, v %
Izbrani konjunkturni kazalci IX 2003 I–IX 2003 I–XII

2002
IX 03/
VIII 03

IX 03/
IX 02

I–IX 03/
I–IX 02

I–XII 02/
I–XII 01

Obseg proizvodnje1 n.s. n.s. n.s. 32.1 3.4 0.2 2.0
Povprečno število zaposlenih1 n.p. n.p. n.p. 0.12 -2.02 -1.92 - 2.8
Produktivnost dela n.s. n.s. n.s. -19.72 -1.32 1.62 4.9
Obseg zaloge proizvodov n.s. n.s. n.s. 0.9 3.6 5.3 -2.0
Povprečna bruto plača2, v SIT 209,4932 204,8842 194,100 0.42,3 2.42,3 1.72, 3 1.73

Cene ind. izdelkov pri proizvajalcih n.s. n.s. n.s. 0.3 2.4 3.2 5.2
Relativno glede na inflacijo n.s. n.s. n.s. 0.0 -2.5 -2.5 -2.1

Vir podatkov: SURS; preračuni UMAR.  Opombe: 1podatek se nanaša na podjetja z 10 in več zaposlenimi, 2podatek za avgust
2003,  3realna rast - preračun z indeksom cen življenjskih potrebščin.

Obseg proizvodnje predelovalnih dejavnosti se je v septembru v primerjavi s predhodnim mesecem zaradi dveh
delovnih dni več (10% delovnega časa) in nizke proizvodnje v avgustu povečal za 32.1%. Na medletni ravni je bila
proizvodna aktivnost v septembru, ki je bil za delovni dan (4.8% delovnega časa) daljši od lanskoletnega, višja za 3.4%, v
prvih devetih mesecih letos pa se je glede na isto obdobje lani povečala za 0.2%. Takšna gibanja se odsevajo v blagem
trendnem naraščanju obsega proizvodnje, ki se je po metodi Tramo-Seats septembra v primerjavi z avgustom povečal
za 0.3%.
Najvišjo rast obsega proizvodnje so od januarja do septembra letos v primerjavi z istim obdobjem lani dosegle zmerno
izvozno usmerjene panoge, v katerih se povprečni delež čistih prihodkov iz prodaje ustvarjenih na tujih trgih v čistih
prihodkih iz prodaje (v nadaljevanju DČPPTT) giblje med 50 in 70%. V povprečju so dosegle 0.8-odstotno rast, najvišjo,
13.2-odstotno, pa so zabeležili v proizvodnji električne in optične opreme, vendar ob hkratnem 43.4-odstotnem povečanju
zalog. Nizko, 0.1-odstotno rast proizvodne aktivnosti so dosegle pretežno na domači trg usmerjene panoge, pri katerih
je DČPPTT pod 50%. Pri izrazito izvozno usmerjenih panogah, pri katerih DČPPTT presega 70%, smo v prvih devetih
mesecih letos glede na isto obdobje lani zabeležili 0.4-odstotno zmanjšanje obsega proizvodnje. Največji vpliv na krčenje
proizvodne aktivnosti v tej skupini je imelo 7.6-odstotno znižanje obsega proizvodnje podpodročja strojev in naprav,
medtem ko so v proizvodnji koksa in naftnih derivatov zabeležili 11.0-odstotno, v proizvodnji kemičnih izdelkov pa 5.7-
odstotno povečanje proizvodne aktivnosti. V slednji se sicer že dva meseca zapored (v avgustu za 21.7% in v septembru
za 3.2%) znižuje medletna raven obsega proizvodnje.
Po nekajmesečnem vzponu se je raven podjetniške klime oktobra poslabšala. Na podlagi ankete SURS o poslovnih
tendencah v predelovalnih dejavnostih je skupni kazalec zaupanja (gl. legendo v grafu) ponovno dosegel negativno
vrednost, prav tako se je poslabšala desezonirana serija mesečnih vrednosti kazalca. Delež anketiranih podjetij, ki
pričakujejo izboljšanje poslovne klime, v oktobru za 2.0 odstotne točke zaostaja za deležem tistih, ki pričakujejo njeno
poslabšanje. V primerjavi s predhodnim mesecem se je kazalec zaupanja znižal za 4.0 odstotne točke, od povprečne
mesečne ravni v letošnjem letu je višji za 2.3, od lanskoletne pa za 1.8 odstotne točke. Na oktobrsko nižjo raven je v
največji meri vplivala nižja raven pričakovane proizvodnje v naslednjih 3–4 mesecih in povečan obseg zalog, medtem ko
se podjetniške ocene o nivoju skupnih naročil že več mesecev izboljšujejo (gl. graf). Res pa je, da delež anketiranih
podjetij, ki ocenjujejo, da je sedanja raven skupnih naročil nižja od normalne, še vedno za 11.0 odstotne točke presega
delež tistih, ki ocenjujejo, da je višja. Na negotovo poslovno klimo indicirajo tudi pričakovanja za naslednje 3–4
mesece, saj anketirani direktorji sicer pričakujejo krepitev izvoznega in skupnega povpraševanja (indikatorja nista
vključena v skupni kazalec zaupanja), vendar v precej nižjem odstotku kot septembra. Oktobra je delež tistih, ki v
naslednjem 3-4 mesečnem obdobju pričakujejo rast izvoza ter skupnega povpraševanja, za 16.0 oz. 19.0 odstotne točke
presegal delež tistih, ki pričakujejo poslabšanje.

Graf: Poslovne tendence v predelovalnih dejavnostih
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Vir podatkov: SURS. Opomba: * Kazalec zaupanja je povprečje ravnotežnih odgovorov na vprašanja o ravni skupnih naročil, zalogah končnih 
izdelkov in proizvodnih pričakovanjih.
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 Kazalec zaupanja  Skupna naročila
 Zaloge končnih izdelkov  Pričakov ana proizv odnja v  naslednjih 3 - 4 mes.
 Pričakov ano izv ozno pov praš. v  nasl. 3 - 4 mes.  Pričakov ano skupno pov praš. v  nasl. 3 - 4 mes.
 Kazalec zaupanja - desezonirano


