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Stopnje rasti, v %
Izbrani konjunkturni kazalci X 2003/

IX 2003
X 2003/
X 2002

I–X 2003/
I–X 2002

I–XII 2002/
I–XII 2001

Obseg proizvodnje1 3.8 4.0 0.6 2.0
   - Izrazito izvozno usmerjene panoge1a 7.1 8.6 0.5 7.5
   - Pretežno izvozno usmerjene panoge1b 4.4 2.1 0.9 -1.0
   - Pretežno na domači trg usmerjene panoge1c -1.3 0.9 0.2 0.6
Povprečno število zaposlenih1 0.12 -2.32 -1.92 - 2.8
Produktivnost dela 32.22 5.82 2.12 4.9
Obseg zaloge proizvodov 2.1 8.4 5.6 -2.0
Povprečna bruto plača2 0.92,3 2.92,3 1.92, 3 1.73

Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih 0.1 2.1 3.1 5.2
   - relativno glede na inflacijo -0.2 -2.6 -2.5 -2.1

Vir podatkov: SURS; preračuni UMAR.  Opombe: 1podatek se nanaša na podjetja z 10 in več zaposlenimi. 1a Podpodročja
dejavnosti D (DF, DG, DK, DM), pri katerih na podlagi podatkov AJPES za gospodarske družbe v RS povprečni delež čistih

prihodkov iz prodaje, ustvarjenih na tujih trgih, v čistih prihodkih iz prodaje (v nadaljevanju DČPPTT) presega 70%,
1bPodpodročja dejavnosti D (DB, DC, DD, DH, DJ, DL, DN), pri katerih se DČPPTT giblje med 50 in 70 %, 1cPodpodročja

dejavnosti D (DA, DE, DI), pri kateri je DČPPTT pod 50%.  2Podatek za september 2003.  3Realna rast - preračun z indeksom
cen življenjskih potrebščin.

V oktobru se je obseg proizvodnje predelovalnih dejavnosti v primerjavi s predhodnim mesecem ob
enakem številu delovnih dni povečal za 3.8%. Na medletni ravni je bila proizvodna aktivnost v oktobru, ki je
bil po številu delovnih dni enak lanskemu, višja za 4.0%, v prvih desetih mesecih letos pa je bila njena
raven v primerjavi z istim obdobjem lani višja za 0.6%. Opisana gibanja so se prvič letos odrazila tudi v
izdatnejšem trendnem naraščanju obsega proizvodnje, ki se je po metodi Tramo-Seats oktobra glede na
september povečal za 0.6%. Ekstrapolacija dolgoročnega trenda do konca letošnjega leta bi pomenila, da
bi se obseg proizvodnje v letu 2003 v primerjavi s predhodnim letom v povprečju povečal med 1.0 in 1.3%,
kar je skladno z napovedjo iz Jesenskega poročila (UMAR 2003).
V nasprotju z našo največjo zunanjetrgovinsko partnerico Nemčijo, kjer se poslovna klima tendenčno
izboljšuje že več mesecev, v Sloveniji ta stagnira in se nahaja na nivoju s konca preteklega leta (gl. grafa).
Na podlagi ankete SURS o poslovnih tendencah v predelovalnih dejavnostih je skupni kazalec
zaupanja v novembru dosegel negativno vrednost in se je v primerjavi s predhodnim mesecem poslabšal
za 2.0 odstotne točke, prav tako je negativna desezonirana serija mesečnih vrednosti kazalca in ne kaže
tendence izboljševanja. Delež anketiranih podjetij, ki pričakujejo izboljšanje poslovne klime, tako za 4.0
odstotne točke zaostaja za deležem tistih, ki pričakujejo njeno poslabšanje. Na novembrsko poslabšanje je
v največji meri vplivala nižja raven pričakovane proizvodnje v naslednjih 3–4 mesecih. Podjetniške ocene o
ustreznosti obsega zalog in nivoju skupnih naročil so se izboljšale, kljub temu pa v novembru še vedno,
tako kot že vse letošnje leto, prevladuje delež podjetij, ki ocenjujejo, da je sedanja raven skupnih naročil
nižja od normalne in za 10.0 odstotne točke presega delež tistih, ki ocenjujejo, da je višja. Podjetniška
pričakovanja za naslednje 3–4 mesece so se novembra v primerjavi z oktobrom močno poslabšala in
nakazujejo negotovost glede izkoriščanja kratkoročnih poslovnih priložnosti v domačem in mednarodnem
okolju. Anketirani direktorji sicer pričakujejo krepitev izvoznega in skupnega povpraševanja (indikatorja
nista vključena v skupni kazalec zaupanja), vendar v precej nižjem odstotku kot oktobra in tudi v
predhodnih mesecih. Novembra je delež tistih, ki v naslednjem 3–4 mesečnem obdobju pričakujejo rast
izvoza ter skupnega povpraševanja, le še za 9.0 oz. 10.0 odstotne točke presegal delež tistih, ki pričakujejo
poslabšanje (v oktobru za 16.0 in 19.0, v septembru za 34.0 in 38.0).

Graf: Podjetniška klima v Sloveniji (levo) in Nemčiji v letu 2003
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Vir podatkov: SURS - anketa o poslovnih tendencah v predelovalnih dejavnostih, 
preračuni UMAR.  Opomba: *Sestavljen je iz ravni skupnih naročil, zalog končnih 

izdelkov in proizvodnih pričakovanj za naslednje 3 - 4 mesece.
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 Pričakovanja za naslednje 3 - 4 mes. (o proizvodnji, cenah,
zaposlovanju, izvozu in skupnem povpraševanju)

 Ocena trenutnega položaja (o  ravni proizvodnje, skupnih
in izvoznih naročilih, zalogah končnih izdelkov)
 Kazalec zaupanja*
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Vir podatkov: IFO, München - anketa o poslovnih tendencah v predelovalnih 
dejavnostih, gradbeništvu ter trgovini na debelo in drobno (http://www.ifo.de), 

preračuni UMAR. Opomba: *Podatek za stare zvezne dežele.
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 Indeks poslovne klime *
Ocena trenutnega položaja *
 Pričakovanja za naslednjih 6 mesecev *


