
Popolna zaustavitev 
dobave ruskega plina 
evropskim državam in višje 
cene (zlasti energentov)

Ponovno 
poslabšanje 
epidemičnih 
razmer 

Negativni vplivi 
podnebnih 
sprememb

Večje 
motnje v 
dobavnih 
verigah

Plačno-inflacijska 
spirala 

JESENSKA
NAPOVED 
GOSPODARSKIH 
GIBANJ 2022

Jesenska napoved je bila 
pripravljena v razmerah velike 
negotovosti, povezane predvsem 
z razmerami na energetskih trgih, 
ki se z nadaljevanjem vojne v 
Ukrajini zaostrujejo in vplivajo na 
poslabšanje gospodarskih obetov  
v naših najpomembnejših 
trgovinskih partnericah.

Gospodarska rast bo letos še 
visoka predvsem zaradi ugodnih 
gibanj v prvi polovici leta. V drugi 
polovici leta pa pričakujemo 
občutnejšo umiritev gospodarske 
rasti. Ob zaostrovanju energetske 
krize in s tem povezanim 
umirjanjem gospodarske 
aktivnosti v glavnih trgovinskih 
partnericah se bo proti koncu leta 
zmanjšala aktivnost izvoznega 
dela gospodarstva. Predvsem 
zaradi zmanjševanja kupne moči 
prebivalstva v razmerah visoke 
inflacije pričakujemo tudi upad 
zasebne potrošnje. Zaradi visoke 
negotovosti in rastočih obrestnih 
mer prav tako ne predvidevamo 
močnejše krepitve investicij. 

Naslednje leto se bo gospodarska 
rast umirila, podobna gibanja 
kot v drugi polovici letošnjega 
leta naj bi se nadaljevala tudi v 
prvi polovici leta 2023, nato bi ob 
predpostavljeni odsotnosti šokov 
v mednarodnem okolju in umiritvi 
rasti cen sledilo okrevanje.

Umiritev  
geopolitičnih razmer

Stabilizacija cen energije

Robustnejša zasebna 
potrošnja, ki bi v večji meri  
izhajala iz prihrankov

Tempo črpanja celotnega 
paketa sredstev EU

POUDARKI

TVEGANJA

Naraščanje zaposlenosti in 
upadanje brezposelnosti 
se bosta do konca 
letošnjega leta nadaljevala, 
v prihodnjem letu ob 
umiritvi gospodarske rasti 
pričakujemo precej  
manjšo intenzivnost 
zaposlovanja, ki se bo 
predvidoma okrepila v 
drugi polovici leta.

TRG DELA

Ob občutnejši upočasnitvi 
do konca leta za 
letos predvidevamo 
5,0-odstotno rast BDP. 
Zaostrene razmere se 
bodo nadaljevale v prvi 
polovici prihodnjega leta, 
ob okrevanju v drugem 
polletju se bo BDP v letu 
2023 povečal za 1,4 %.

Realna rast v % 

GOSPODARSKA RAST

Inflacija naj bi se do konca 
letošnjega leta ohranila blizu 
10 %, do konca prihodnjega 
leta pa postopno znižala 
in v povprečju znašala 6 %. 
Ob predpostavki umirjanja 
cenovnih pritiskov bi se šele 
konec leta 2024 približala 
dvema odstotkoma.

Negotovost v mednarodnem okolju je velika, tveganja za napoved so v veliki meri negativna.

Povprečje leta, v %
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