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- Drugi val epidemije je prizadel 
predvsem storitvene dejavnosti. 
Dejavnosti, vpete v mednarodno 
menjavo (predelovalne dejavnosti in 
promet), in gradbeništvo so okrevale 
v celotni drugi polovici lanskega leta. 
Podobna gibanja se nadaljujejo tudi  
v prvih letošnjih mesecih. 

- Izboljšanje napovedi v naših 
glavnih trgovinskih partnericah 
za leto 2021 je povezano z večjo 
odpornostjo dela gospodarstva, 
hitrim razvojem cepiv in začetkom 
množičnega cepljenja ter boljšimi 
obeti za pomembnejša svetovna 
gospodarstva, zlasti ZDA.

- V Pomladanski napovedi smo 
upoštevali  postopno izboljšanje 
epidemiološke situacije v Sloveniji 
in začetek okrevanja v storitvenih 
dejavnostih v drugem letošnjem 
četrtletju, kar bo pozitivno vplivalo na 
rast skupne gospodarske aktivnosti. 
Okrevanje naj bi se v drugi polovici 
leta ob večji precepljenosti 
prebivalstva pospešilo.

- Še naprej bo ključna podpora 
ukrepov fiskalne politike, ki se 
morajo umikati postopoma in 
premišljeno.

Daljše vztrajanje epidemije  
povezano z mutacijami 
koronavirusa in počasnejšim 
cepljenjem

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

Prezgoden umik podpornih  
politik gospodarstvu

Hitrejše izboljšanje epidemioloških 
razmer od pričakovanj

Hitrejša razpoložljivost cepiva  
ali zdravil od pričakovanj

Pozitiven vpliv »Next generation EU«

Po globokem 
lanskem upadu za 
letos predvidevamo 
4,6-odstotno rast 
BDP, podobna bo 
tudi prihodnje leto.

GOSPODARSKA RAST

POUDARKI

TVEGANJA

realna rast v %

Razmere na trgu dela 
naj bi se po lanskem 
poslabšanju postopno 
izboljševale, povprečno 
število brezposelnih 
pa bo tudi v naslednjih 
letih ostalo višje kot 
leta 2019. Pričakujemo, 
da bodo vladni ukrepi, 
zlasti v prvi polovici 
leta 2021, še naprej 
blažili negativne 
posledice koronakrize 
na trgu dela in bodo le 
postopoma umaknjeni. 

TRG DELA

Število regist. brezposelnih, povprečje v 1000
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Zaposlenost, rast v %

Inflacija bo, po 
lanski deflaciji, ob 
predpostavki zmernega 
gospodarskega 
okrevanja postopno 
ponovno rasla proti 
dvema odstotkoma.

Največje tveganje za uresničitev napovedi ostaja povezano z 
epidemiološkimi razmerami v Sloveniji in najpomembnejših 
trgovinskih partnericah.
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