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Plačilna bilanca Slovenije, I-VIII 2003, v mio EUR Prilivi Odlivi Saldo1 Saldo, I-VIII 2002
Tekoče transakcije 9,673.2 9,710.4 -37.2 204.2

Blagovna menjava (FOB) 7,378.2 7,734.9 -356.7 -117.7
Storitve 1,640.2 1,290.6 349.6 384.7
Dohodki od dela in kapitala 373.5 447.1 -73.6 -146.1
Tekoči transferi 281.3 237.8 43.5 83.3

Kapitalski in finančni račun 1,145.5 -1,172.3 -26.8 -187.4
Kapitalski račun 7.8 -2.9 4.9 0.6

Kapitalski transferi 5.6 -1.1 4.5 1.3
Patenti, licence 2.2 -1.8 0.4 -0.7

Finančni račun 1,137.7 -1,169.4 -31.7 -188.0
Neposredne naložbe 33.7 -171.1 -137.5 513.5
Naložbe v vrednostne papirje 39.4 -104.2 -64.8 8.3
Ostale naložbe 1,064.6 -469.4 595.3 -73.9

Terjatve 0.0 -437.6 -437.6 -536.7
Obveznosti 1,064.6 -31.8 1,032.8 462.8

Mednarodne denarne rezerve 0.0 -424.7 -424.7 -635.9
Statistična napaka 64.0 0.0 64.0 -16.8

Vir podatkov: BS. Opomba: 1negativni predznak v saldu pomeni presežek uvoza nad izvozom pri tekočih transakcijah ter
povečanje imetij pri kapitalskih transakcijah in zunanji poziciji centralne banke.

V primerjavi z avgustom lani je bil blagovni izvoz, izražen v evrih, avgusta letos nižji za 3.5%, medtem ko je bil
blagovni uvoz večji za 2.8%. V osmih mesecih letos pa se je obseg blagovne menjave glede na isto obdobje lani
nominalno povečal za 3.5% (lani v istem obdobju za 1.5%), pri tem se je blagovni izvoz povečal za 1.9%, uvoz pa
je bil večji za 5.1%. Dolgoročni trend nominalnega blagovnega izvoza je, po majskem in junijskem upadu, julija in
avgusta v rahlem vzponu, medtem ko blagovni uvoz, po aprilskem upadanju, od maja trendno narašča (metoda
Tramo-Seats). Šibko povpraševanje, zlasti držav EU (gl. tudi EO 8-9/03:6), je vplivalo tudi na obseg slovenske
industrijske proizvodnje, ki se je v prvih osmih mesecih letos v primerjavi z istim obdobjem lani celo rahlo znižal
(indeks 99.8; gl. tudi str. 11). Znižanje je bilo večinoma posledica padca naročil evropskih industrijskih
proizvajalcev, ki najbolj povprašujejo po proizvodih za vmesno porabo. K povečanju blagovnega uvoza je v
največji meri prispeval uvoz investicijskih proizvodov, katerega financiranje so spodbujale tudi nižje obrestne mere
v tujini. Primanjkljaj v tekočem računu je bil večinoma posledica večjega trgovinskega primanjkljaja in manjšega
storitvenega presežka.
Na osnovi tekočih podatkov in predvidenih dogajanj v domačem in mednarodnem okolju smo v Jesenskem
poročilu ocenili, da se bo skupni izvoz v letu 2003 realno povečal za 3.2% (izvoz blaga za 3.7%, storitev za 1%).
Glavni razlogi za upočasnitev izvoznih tokov so: (i) nižja napovedana gospodarska rast v državah EU-15 (z
1.1% na 0.8%), ki bo še posebej nizka v štirih najpomembnejših partnericah iz EU (Nemčija, Avstrija, Italija,
Francija). Pri napovedi pa je bil upoštevan tudi močan padec izvoza avtomobilov v Nemčijo in Francijo v prvi
polovici leta, tako da se bo prispevek izvoza držav EU k celotnemu izvozu v primerjavi s spomladansko oceno
znižal za približno 0.6 odstotne točke (z 1.8 na 1.2 odstotne točke); (ii) skromna rast blagovnega izvoza v
države nekdanje SFRJ. Namesto spomladi pričakovane 50-odstotne upočasnitve stopnje rasti blagovnega izvoza
glede na leto 2002, tekoča gibanja kažejo na še izrazitejšo upočasnitev (približno 85%); (iii) upočasnjena rast
blagovnega izvoza v države nekdanje SZ. Čeprav naj bi se blagovni izvoz v Rusijo v drugem polletju letos
okrepil, predvsem zaradi povečane prodaje medicinskih in farmacevtskih proizvodov, bo letna stopnja rasti nižja
od predvidene spomladi; (iv) skromna rast izvoza storitev. Spomladi smo pričakovali 4.8-odstotno rast izvoza
storitev, nova ocena pa kaže na precejšnjo upočasnitev (1-odstotna rast), kar bo večinoma posledica realnega
padca izvoza ostalih storitev, ki imajo višjo dodano vrednost. Spomladanska napoved 4.5-odstotne realne rasti
uvoza blaga in storitev se po zadnjih ocenah ni bistveno spremenila, saj predvidevamo, da se bo skupni uvoz v
letu 2003 realno povečal za 4.8%. Nekoliko spremenjena bo struktura rasti uvoza, saj bo realna rast uvoza
storitev (2%) počasnejša od rasti blagovnega uvoza (5.3%).

Graf: Medletne četrtletne stopnje rasti blagovnega izvoza, merjeno v EUR
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Vir podatkov: SURS, preračuni UMAR.
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