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GOSPODARSKIH 
GIBANJ 2019

- Bolj umirjena gospodarska rast v 
glavnih trgovinskih partnericah.

- Ohranjanje kazalnikov zaupanja na še 
vedno razmeroma visokih ravneh. 

- Nadaljevanje ugodnih pogojev 
financiranja. 

- Sprejeti okviri in usmeritve na 
področju javnih financ. 

Med tveganji za uresničitev napovedi, 
zaradi katerih je lahko gospodarska 
rast nižja kot v osrednjem scenariju, 
prevladujejo negativna tveganja v 
mednarodnem okolju. 
Dejavniki v domačem okolju pa na 
krajši rok nakazujejo predvsem na 
možnost nekoliko višje rasti zasebne 
potrošnje.

IZHODIŠČA

TVEGANJA

Zaposlenost se 
bo v obdobju 
napovedi še naprej 
povečevala, vendar 
vse počasneje –  
ob upadanju števila 
prebivalcev v 
starosti 20–64 let, 
vse manjšem številu 
brezposelnih in 
tudi bolj umirjeni 
rasti gospodarske 
aktivnosti. 

Inflacija bo letos ob 
predpostavljenih nižjih 
cenah nafte ostala 
podobna kot lani, nato 
se bo zmerno povišala.

Gospodarska rast se 
bo letos in prihodnje 
leto postopno 
umirjala.

Rast izvoza se bo 
umirjala hitreje 
od rasti domače 
potrošnje, ki jo 
bosta podpirali še 
vedno visoka rast 
investicij in nekoliko 
višja rast zasebne 
potrošnje. V strukturi 
gospodarske rasti 
se bo krepil relativni 
prispevek domače 
potrošnje.

GOSPODARSKA RAST

Zasebna potrošnja,
realna rast v %

Investicije v osnovna 
sredstva, realna rast v %

Državna potrošnja,
realna rast v %

  Izvoz, realna rast, v %
  Saldo menjave s tujino, 
prispevek k rasti BDP, v o. t.

TRG DELA

INFLACIJA
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