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Plačilna bilanca Slovenije, I-VII 2003, v mio EUR Prilivi Odlivi Saldo 1 Saldo, I-VII 2002
Tekoče transakcije 8,621.3 8,674.8 -53.5 202.7

Blagovna menjava (FOB) 6,658.6 9,956.7 -298.1 -103.2
Storitve 1,384.3 1,073.1 311.2 327.9
Dohodki od dela in kapitala 326.7 428.9 -102.2 -96.8
Tekoči transferi 251.7 216.1 35.6 74.8

Kapitalski in finančni račun 986.7 -985.6 1.1 -216.1
Kapitalski račun 7.0 -2.4 4.6 2.4

Kapitalski transferi 4.9 -1.0 3.9 1.1
Patenti, licence 2.1 -1.4 0.7 1.3

Finančni račun 979.7 -983.2 -3.5 -218.5
Neposredne naložbe 13.7 -140.0 -126.3 647.8
Naložbe v vrednostne papirje 55.5 -87.8 -32.3 4.1
Ostale naložbe 910.5 -467.1 443.4 -287.4

Terjatve 0.0 -435.7 -435.7 -480.2
Obveznosti 910.5 -31.4 879.1 192.8

Mednarodne denarne rezerve BS 0.0 -288.3 -288.3 -582.8
Statistična napaka 52.4 0.0 52.4 13.3

Vir podatkov: BS.  Opomba: 1negativni predznak v saldu pomeni presežek uvoza nad izvozom pri tekočih transakcijah ter
povečanje imetij pri kapitalskih transakcijah in zunanji poziciji centralne banke.

Blagovni izvoz, izražen v evrih, se je v sedmih mesecih letos v primerjavi z istim obdobjem lani povečal za 2.4% (v
prvem četrtletju za 3.4%, v drugem četrtletju za 1.6%). Dinamika izvoznih tokov v letošnjih sedmih mesecih odseva manj
ugodne gospodarske razmere v državah EU; v Nemčiji so v prvem polletju na medletni ravni zabeležili celo rahlo
negativno gospodarsko rast (0.1% v prvem in –0.2% v drugem četrtletju; gl. tudi str. 5). Slovenski blagovni izvoz v
Nemčijo se je v sedmih mesecih letos v primerjavi z istim obdobjem lani nominalno znižal za 4.2%. Najbolj se je znižal
izvoz cestnih vozil (za 36.2%), obutve (za 29%) in oblačil (za 24.6%). Na medletni ravni je v sedmih mesecih letos opaziti
solidno rast slovenskega blagovnega izvoza v države CEFTE (za 9.7%) in Rusijo (za 6.5%), medtem ko je rast izvoza v
države bivše Jugoslavije šibka (le 0.8-odstotna). Blagovni uvoz se je na medletni ravni nominalno povečal za 5.3% (v
prvem četrtletju za 5.4%, v drugem četrtletju za 4.8%). K povečanju uvoza je poleg dražje nafte v največji meri prispeval
uvoz proizvodov za investicije, ki se je povečal za 13.3%, kar nakazuje postopno oživljanje domače investicijske
dejavnosti, ki od vseh komponent domače potrošnje narašča najhitreje (gl. str. 4). K višjemu blagovnemu primanjkljaju v
letošnjih sedmih mesecih so poleg primanjkljaja v menjavi cestnih vozil in nafte, prispevala tudi manj ugodna gibanja pri
blagovni menjavi usnja in krzna, industrijskih strojev za splošno uporabo, drugih transportnih vozil, specialnih strojev za
posamezne industrijske panoge ter oblek. Storitveni tokovi so bili v sedmih mesecih letos glede na isto obdobje lani
počasnejši od blagovnih tokov, izvoz treh glavnih komponent storitev (transporta, potovanj in ostalih storitev) pa je
naraščal počasneje (za 2.5%) od njihovega uvoza (za 5%). Čeprav so se pogoji menjave storitev zaradi višjih izvoznih
cen prevoznih, gostinskih ter nastanitvenih storitev izboljšali, pa je bil presežek v menjavi storitev še vedno nižji kot v
istem obdobju lani (gl. tudi str. 7). Primanjkljaj na tekočem računu se od junija postopoma znižuje in se utegne v
prihodnjih mesecih prevesiti v rahel presežek.
Neto pritok kapitala brez mednarodnih denarnih rezerv je v sedmih mesecih znašal 284.8 mio EUR (lani v istem
obdobju 364.4 mio EUR). Obseg kratkoročnega komercialnega kreditiranja tujine se je zaradi upočasnjenega blagovnega
izvoza zmanjšal. Slovenija je letos neto izvoznica neposrednih investicij, saj se je ob zmanjšanju tujih naložb pri nas
precej povečal obseg domačih neposrednih naložb v tujino (z 69.8 mio EUR v tem obdobju lani na 140 mio EUR letos),
večinoma v države nekdanje Jugoslavije. Država je odplačala več posojil kot jih je najela. Ob upočasnjeni depreciaciji
tolarja do evra in nizkih obrestnih merah v tujini se je povečalo dolgoročno zadolževanje domačih podjetij in poslovnih
bank v tujini. Konec julija je stanje mednarodnih denarnih rezerv znašalo 6,917.3 mio EUR, stanje rezerv poslovnih bank
pa 1,140 mio EUR. Mednarodne denarne rezerve so konec julija letos zadoščale za kritje 5.7-povprečnega mesečnega
uvoza blaga in storitev (julija 2002 pa za kritje 4.8-povprečnega uvoza blaga in storitev).

Graf: Prispevek neto izvoza h gospodarski rasti (v odst. točkah) in delež tekočega računa v BDP (v %)
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Vir podatkov: SURS, preračuni in ocena UMAR.
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