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Za letos napovedujemo 
višjo rast kot v Pomladanski 
napovedi, kar je ob nadaljnjem 
prilagajanju podjetij in 
potrošnikov spremenjenim 
razmeram predvsem posledica 
hitrejše rasti aktivnosti v prvi 
polovici leta in izboljšanja obetov 
v mednarodnem okolju.

Predvidevamo, da se bo rast v 
zadnjem letošnjem četrtletju 
umirila, saj bo prisotnost virusa 
v hladnejših mesecih poleg 
obstoječih omejitev (pogoj 
PCT) prinesla še previdnejše 
(samoomejitveno) obnašanje 
prebivalstva. 

Premišljeno prilagajanje 
ukrepov za blaženje posledic 
epidemije glede na epidemične 
in gospodarske razmere ostaja 
pomembno, vedno bolj pa 
tudi krepitev razvojnih vsebin 
ob podpori sredstev načrta 
za okrevanje in odpornost ter 
večletnega finančnega okvira.

Znatno poslabšanje 
epidemičnih razmer in strožji 
omejitveni ukrepi  

Počasnejše sproščanje visoke 
ravni varčevanja 

Globlje zareze v gospodarski 
in družbeni strukturi (stečaji, 
izgube delovnih mest, prizadet 
bančni in finančni sektor)

Višja inflacija

Hitrejše izboljšanje epidemičnih 
razmer od pričakovanj 

Večji obseg sproščanja presežnih 
prihrankov gospodinjstev in 
hitrejša rast investicij zaradi  
višje stopnje zaupanja 

Višja svetovna gospodarska rast 

Visoko učinkovita poraba 
sredstev iz instrumenta  
“Next Generation EU”

POUDARKI

TVEGANJA

Največje tveganje za 
uresničitev napovedi ostaja 
povezano z epidemičnimi 
razmerami v Sloveniji 
in najpomembnejših 
trgovinskih partnericah.
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Jesenska napoved 2021, 
negativen scenarij

Jesenska napoved 2021, 
pozitiven scenarij

Jesenska 
napoved 
2021

Jesenska napoved 2019

Po globokem 
lanskem upadu za 
letos predvidevamo 
6,1-odstotno rast, ki 
se bo naslednje leto 
umirila na 4,7 %. 

Gospodarska rast bo 
predvidoma že letos 
dosegla predkrizno raven 
iz leta 2019. Podobno 
velja za izvoz in investicije, 
zasebna potrošnja pa bo 
to raven presegla šele 
naslednje leto.

GOSPODARSKA RAST
Realna rast v %
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Zasebna potrošnja

Izvoz blaga in storitev
Investicije
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Z gospodarskim 
okrevanjem se izboljšujejo 
razmere na trgu dela, 
negativne posledice 
koronakrize pa tudi letos 
blažijo vladni ukrepi.  
V prihodnjih letih se bodo 
krepile omejitve, povezane 
z razpoložljivostjo delovne 
sile.

TRG DELA

Število regist. brezposelnih, povprečje v 1000

Zaposlenost, rast v %
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Inflacija bo, po lanski 
deflaciji, ob predpostavki 
zmernega gospodarskega 
okrevanja postopno 
ponovno rasla proti dvema 
odstotkoma. Pričakujemo, 
da se bodo višje cene 
neenergetskih surovin 
prelivale v končne cene v 
daljšem časovnem obdobju.

INFLACIJA

Povprečje leta, v %
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