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Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda v državah območja evra, primerjava napovedi
2003 napoved 2004 napoved

Consensus Forecasts Consensus ForecastsRealne stopnje rasti
v %

2002
ocena EK

april 03 Marec
03 maj 03 julij 03

EK
april 03 marec 03 maj 03 Julij

03
Bruto domači proizvod 0.8 1.0 1.1 1.0 0.6 2.3 2.1 2.0 1.7
 Zasebna potrošnja 0.5 1.2 1.2 1.1 1.2 2.0 1.9 1.8 1.7
 Državna potrošnja 2.7 1.6 1.4 1.5 1.3 1.5 1.3 1.4 1.4
 Bruto inv. v osn. sredstva -2.6 0.3 0.2 0.0 -1.0 3.2 2.8 2.7 2.4
 Izvoz blaga & storitev 1.2 3.1 3.9 3.1 1.6 5.7 5.5 5.0 3.9
 Uvoz blaga & storitev -0.4 3.6 4.0 3.6 3.4 6.0 5.8 5.6 4.7

Vir podatkov: Evropska komisija (april 2003), Consensus Forecasts (marec, maj, julij 2003).

V prvem četrtletju letošnjega leta je gospodarstvo držav EU-15 stagniralo, v državah evro območja pa je bila v
primerjavi s predhodnim četrtletjem dosežena skromna, 0.1-odstotna, gospodarska rast. Ta se je upočasnila tudi
na medletni ravni, in sicer za 0.4 odstotne točke, na 1.0% oziroma 0.8%. Po julijskih napovedih modela Evropske
komisije je tudi v drugem in tretjem četrtletju pričakovati skromno četrtletno rast, med 0.0% in 0.4%, prav tako
pa je ta že najavila znižanje letošnje letne ocene gospodarske rasti za evro območje, z 1% na 0.7%, čeprav
ocenjuje, da scenarij postopnega okrevanja od druge polovice leta naprej še vedno ostaja najbolj verjeten. Bo pa
to okrevanje še nekoliko manj izrazito, kar potrjujejo tudi zadnje napovedi Consensusa (gl. tabelo). Največja
odstopanja od pomladanskih napovedi za evro območje se kažejo pri investicijski potrošnji in izvozu blaga
in storitev. Evropska komisija sicer ocenjuje (Četrtletno poročilo o evro območju II/2003), da je bila glavni vzrok
za šibko izvozno povpraševanje v zadnjem četrtletju lani in prvem četrtletju letos nizka konjunktura v svetu, vendar
poudarja, da bo izvoz tudi ob oživitvi svetovnega gospodarstva zaradi okrepljenega evra manjša spodbuda za
gospodarsko rast, kot je bilo pričakovano. Tudi Consensusova julijska napoved rasti izvoza je glede na
pomladansko napoved Evropske komisije nižja za 1.5 odstotne točke, v primerjavi s Consensusovo marčno
napovedjo pa za 2.3 odstotne točke. Tudi letos še ni pričakovati okrevanja investicijske potrošnje, saj naj bi ta
namesto skromne rasti že tretje leto zapored zabeležila upad (v letu 2001 -0.6%, v letu 2002 -2.6%). Po koncu
vojne v Iraku v nasprotju s pričakovanji v državah evro območja še ni prišlo do izboljšanja kazalca zaupanja v
industriji (brez gradbeništva), temveč se je ta julija ponovno izraziteje poslabšal (po rezultatih četrtletne raziskave
v predelovalnih dejavnostih je bila med aprilom in julijem letos izkoriščenost kapacitet približno 80-odstotna).
Obseg industrijske proizvodnje (brez gradbeništva) v državah evro območja se je po desezoniranih podatkih
maja v primerjavi z aprilom zmanjšal za  0.9% (največji padec letos), prvič letos pa je bil padec zabeležen tudi na
medletni ravni (-1.3%). Takšna gibanja se odražajo v napovedih letošnje rasti industrijske proizvodnje, ki so se od
marca do julija znižale z 1.0% na 0.4%. V nasprotju s kazalcem poslovne klime pa se kazalca zaupanja
potrošnikov in v trgovini na drobno izboljšujeta. Pričakovanja, da se bo zasebna potrošnja letos okrepila precej
bolj kot lani, za 1.2%, ostajajo nespremenjena. Precej manj kot napovedi izvoza in investicijske potrošnje sta se
poslabšali napovedi rasti uvoza blaga in storitev ter državne potrošnje (gl. tabelo).
Po stagnaciji v zadnjem četrtletju lani je v prvem četrtletju letos (glede na predhodno) v Nemčiji sledil padec bruto
domačega proizvoda (-0.2%) in tudi na medletni ravni je bila dosežena 0.2-odstotna rast za 0.5-odstotne točke
nižja kot četrtletje pred tem. Consensusova napoved letne gospodarske rasti, ki je bila še marca 0.7-odstotna, se
je julija znižala na 0.1% (pomladanska napoved Evropske komisije 0.4%), nemški inštitut IFO pa je junija
napovedal, da bo njihovo gospodarstvo letos stagniralo. Poslabšanju je tako kot za celotno evro območje
botrovalo znižanje napovedi investicijske potrošnje (na -1.3%, IFO), ki se bo tretje leto zapored skrčila predvsem
zaradi nadaljevanja negativnih gibanj v gradbeništvu (-3.0%), medtem ko naj bi se letos (za približno 1%) le
povečale investicije v stroje in opremo. Od pomladi so se izboljšala pričakovanja glede letošnje rasti zasebne
potrošnje (pričakovana 1-odstotna rast) in uvoza blaga in storitev (4.6%), ker pa bo izvoz blaga in storitev manjši
kot so sprva pričakovali (2.5-odstoten), bo večji tudi negativni prispevek salda menjave s tujino h gospodarski
rasti.

Graf: Primerjava napovedi gospodarske rasti za Nemčijo po četrtletjih, medletne stopnje rasti v %
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Vir podatkov: Evropska komisija (Economic Forecasts, Spring 2003), Consensus Economics (marec, junij 2003).
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