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Pospešek rasti v drugem četrtletju v Sloveniji in EU, 
medletno višja rast v Sloveniji

Vir: Eurostat, SURS. Opomba: *desezonirana in prilagojena za število delovnih dni.



Vir: DARS (interna poročila), ENTSO-E, Bruegel.org in FURS, preračuni 
UMAR. Opombe: Pri elektriki je upoštevana  poraba v delovnih dneh v 
času med 8. in 18. uro. % so prilagojeni za temp. razlike.

Promet tovornih vozil in promet po davčno 
potrjenih računih sta do letošnjega poletja 
že dosegla ravni iz predkriznega leta 2019

Vir: SURS.

Večina kazalnikov gospodarske klime 
je v prvi polovici leta rasla; poleti se 
je rast začela umirjati

Nekateri visokofrekvenčni kazalniki presegli raven 
2019, poleti umiritev kazalnikov gospodarske klime



Izvoz v EU se v zadnjih mesecih umirja

Vir: SURS, preračuni UMAR. 

Izvoz v EU



Izboljšane predpostavke gospodarske rasti v 
najpomembnejših trgovinskih partnericah

Vir: za leto 2020 Eurostat (2021); za ostala leta Consensus Economics (2021), EK (2021), FocusEconomics (2021), IMF (2021); ocena UMAR.



Jesenska napoved gospodarske rasti

Vir: SURS (2021), 2021−2023 napoved UMAR.



Vir: SURS, napoved UMAR.

Vir: SURS, napoved UMAR. 
Opomba: *deflacioniran z deflatorjem zasebne potrošnje. Zaradi 
revizije bodo nekateri podatki z objavo 30. 9. 2021 spremenjeni. 

Investicije v opremo in stroje bodo 
letos največ prispevale k rasti skupnih 
investicij, v prihodnje se bo krepil tudi 
prispevek gradbenih investicij

Stopnja varčevanja se bo 
z visoke lanske ravni v 
naslednjih letih postopno 
zmanjševala 



BDP, investicije in izvoz bodo že letos presegli svoje 
predkrizne ravni iz leta 2019, zasebna potrošnja pa 
naslednje leto

Vir: SURS, napoved UMAR.



Z gospodarskim okrevanjem se izboljšujejo razmere 
na trgu dela, negativne posledice koronakrize pa 
tudi letos blažijo vladni ukrepi



K višji rasti cen ob koncu leta (2,5 % medletno) bodo 
prispevale predvsem višje cene energentov, krepiti pa so 
se začele tudi cene neenergetskega industrijskega blaga

Vir: SURS, 2021−2023 napoved UMAR.



Negotovost in tveganja za uresničitev osrednje napovedi ostajajo 
visoka; v primeru  hitrejšega umirjanja epidemične situacije in/ali še 
učinkovitejšega prilagajanje ekonomije bi BDP lahko naslednje leto 
dosegel raven, ki smo jo za leto 2022 napovedovali pred epidemijo

Vir: 2019 in 2020 SURS, 2021−2022 napoved in ocena UMAR.
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