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V septembru je SURS objavil podatek o rasti bruto domačega proizvoda drugega četrtletja 2003, ki je
znašala 2.1% glede na isto četrtletje lani (v prvem četrtletju letos 2.3%). Realna rast izvoza je bila v drugem
četrtletju še nižja kot v prvem četrtletju (medletna realna rast 2.0%), kar je posledica počasnejšega
oživljanja gospodarske rasti v EU in nizke rasti izvoza v države nekdanje Jugoslavije in Rusijo. To je tudi
glavni razlog za nižjo gospodarsko rast od pričakovane spomladi (gl. str. 3). Že peto četrtletje zapored pa
se je v drugem četrtletju krepila rast domače potrošnje, ki je glede na isto četrtletje lani porasla za 4.2%, kar
je tudi več kot smo predvideli spomladi. V tem se je po večji naložbeni aktivnosti že v prvem četrtletju
medletna rast bruto investicij v osnovna sredstva še nadalje okrepila v drugem, na 7.8.% (predvsem zaradi
gradnje avtocest in tudi uvoza transportne opreme večjih vrednosti). Podobno tudi trošenje gospodinjstev
letos beleži višje stopnje rasti; medletna realna rast zasebne potrošnje v drugem četrtletju je bila nekoliko
nad rastjo v prvem (2.8%, 2.4%). Rast državne potrošnje se je v drugem četrtletju umirila (2.9%, v prvem
četrtletju 4.1%). Z okrepljenim domačim povpraševanjem se je posledično realna rast uvoza ohranila na
relativno visoki ravni (5.5%).
Realna rast dodane vrednosti je v drugem četrtletju 2003 na medletni ravni ostala enaka kot v prvem
četrtletju, 2.2-odstotna, spremenila pa se je struktura rasti, saj se je nadaljevalo umirjanje rasti osnovnih
dejavnosti (od A do F), okrepila pa se je rast storitvenih dejavnosti (od G do P). Med prvimi so poleg
zmanjšanja v kmetijstvu in oskrbi z elektriko, plinom in vodo, najnižjo četrtletno rast dodane vrednosti v
zadnjih treh letih zabeležile predelovalne dejavnosti (1.8% na medletni ravni), kar je posledica zgoraj
omenjene skromne rasti izvoza. Nasprotno pa se je precej povečala dodana vrednost v gradbeništvu
(8.8%) ter rudarstvu (12.4%). Ugodna gibanja v gradbeništvu so posledica gradnje avtocest, v rudarstvu pa
večje proizvodnje termoelektrarn od predvidene in zato višjega izkopa premoga. Med storitvenimi
dejavnostmi se je v drugem četrtletju precej okrepila rast dodane vrednosti v gostinstvu (6%), v veliki meri
na račun velikonočnih praznikov, ki so bili letos v drugem lani pa v prvem tromesečju, in finančnem
posredništvu (13.1%). Z visokimi prihodki v prodaji trgovin z neživili se je okrepila tudi rast dejavnosti
trgovine in popravil motornih vozil, izredna visoka (5.2%) rast zaposlovanja v dejavnosti javne uprave pa je
prispevala k višji, 5.4-odstotni, rasti dodane vrednosti v tej dejavnosti. Realna rast dodane vrednosti tako v
prvem kot tudi v drugem četrtletju zaostaja za pričakovanji v Pomladanskem poročilu 2003, v glavnem
zaradi počasnejšega oživljanja predelovalnih dejavnosti, precej skromnejša od pričakovanj pa je tudi rast v
dejavnosti prometa, skladiščenja in zvez.
Po prvi letni oceni bruto domačega proizvoda za leto 2002, ki jo je SURS objavil konec septembra, je
bruto proizvedena vrednost znašala 5,276 mrd SIT, kar je za 8.7 mrd SIT manj od marčne ocene,
izračunane na osnovi četrtletnih podatkov. Prav tako je od prejšnje ocene nekoliko nižja realna
gospodarska rast, 2.9% (na osnovi četrtletnih podatkov je znašala 3.2%) in je enaka kot v letu 2001. Med
izdatkovno strukturo letne ocene in strukturo, ki je bila izračunana na osnovi četrtletnih podatkov ter
podrobneje predstavljena v Pomladanskem poročilu 2003, so znatne razlike na področju zalog, zasebne
potrošnje in investicij. Tako je po novi oceni sprememba zalog precej višja in je k realni rasti BDP
prispevala kar 0.7 odstotne točke (po prejšnji oceni 0.2 odstotne točke) oz. dobro četrtino skupne realne
rasti BDP. Ocena realne rasti zasebne potrošnje se je glede na spomladi ocenjeno znižala z 2.0% na 1.1%,
realna rast bruto investicij pa s 3.1% na 1.3%. Razlog za spremembe v segmentu investicij so novi podatki
o aktivnosti samostojnih podjetnikov v gradbeništvu, ki je po novi oceni nižja.
V skladu z nižjo rastjo investicij je bila na proizvodni strani bruto domačega proizvoda za leto 2002 v
primerjavi z marčno oceno znižana realna rast dodane vrednosti v dejavnosti gradbeništva (s 3.3% na
1.1%), skladno z manjšim trošenjem gospodinjstev pa tudi v dejavnosti drugih javnih, skupnih in osebnih
storitev ter gostinstva. Precej nižja je po novem tudi rast dodane vrednosti za leto 2002 v rudarstvu (s 6.5%
na –0.5%). Nasprotno je nova letna ocena rasti višja v dejavnosti prometa, skladiščenja in zvez (2.4%, prej
0.8%) in tudi v dejavnosti nepremičnin, najema in poslovnih stroritev. Skupaj je rast dodane vrednosti
znašala 3.3% (po četrtletni oceni 3.4%).
Skupna zaposlenost, merjena z ekvivalentom polnega delovnega časa, se je leta 2002 prvič po štiriletnem
obdobju rasti, zmanjšala. Po novi oceni je bilo število zaposlenih za 0.5% manjše kot v letu 2001 (po oceni
na osnovi četrtletnih podatkov za 0.1%). Zmanjšanje gre predvsem na račun manjšega števila lastnikov in
samozaposlenih, za 2.1%, v tem pretežno kmetov, medtem ko se je zaposlenost v sektorju države
povečala za 1.9%.
Cene življenjskih potrebščin so se septembra povišale za 0.3% (septembra lani za 0.8%), medletna
inflacija pa se je znižala na 5.0% (septembra lani je znašala 7.2%). Nižja je tudi povprečna inflacija, ki je
znašala 6.1% (septembra lani pa 7.6%). Na podlagi prvih podatkov, ki jih je objavil SURS ocenjujemo, da
so k povišanju cen v septembru med posameznimi skupinami največ prispevale spremembe cen v
skupinah z značilnimi sezonskimi nihanji, delno pa tudi cene tekočih goriv za prevoz in ogrevanje.


