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I-VII, mio EUR Struktura v %, I-VII
2002 2003

Nominalne stopnje rasti
I-VII 03/I-VII 02, v % 2002 2003

Storitve, saldo 327.9 311.2 -5.1         –        –
Izvoz storitev 1,350.0 1,384.3 2.5 100.0 100.0

Transport 362.3 379.2 4.7 26.8 27.4
Potovanja 643.8 657.7 2.2 47.7 47.5
Ostale storitve 343.9 347.5 1.0 25.5 25.1

Uvoz storitev 1,022.1 1,073.1 5.0 100.0 100.0
Transport 213.3 227.1 6.5 20.9 21.2
Potovanja 361.2 372.3 3.1 35.3 34.7
Ostale storitve 447.7 473.8 5.8 43.8 44.1

Vir podatkov: Začasni podatki BS.

V prvih sedmih mesecih letos se je izvoz storitev v evrih nominalno povečal le za 2.5% v primerjavi z
istim obdobjem lani, kar je skoraj enako rasti izvoza blaga v tem obdobju (gl. str. 6). Delež storitev v
skupnem izvozu blaga in storitev tako ostaja skromen, 17.2-odstoten. Šibka rast izvoza storitev je
predvsem posledica počasne rasti izvoza potovanj, ki v izvozu storitev prevladujejo, pa tudi skromne rasti
izvoza ostalih storitev. Med slednjimi so edino komunikacijske storitve ter licence, patenti in avtorske
pravice beležile visoke stopnje rasti izvoza. Zaradi nizkih absolutnih zneskov izvoza teh storitev ter
zmanjšanja izvoza konstrukcijskih, finančnih in računalniških storitev se je delež ostalih storitev v celotnem
izvozu storitev v prvih sedmih mesecih letos nominalno zmanjšal v primerjavi z istim obdobjem lani. Med
glavnimi kategorijami storitev so imele le transportne storitve dokaj visoke stopnje rasti in so posledično še
povečale delež v skupnem izvozu storitev.
Rast uvoza storitev (5-odstotna) je bila hitrejša od rasti izvoza storitev. Posledično se je presežek v
menjavi storitev v prvih sedmih mesecih letos znižal glede na isto obdobje lanskega leta. Tudi na uvozni
strani transportne storitve v prvih sedmih mesecih letos beležijo najhitrejše stopnje rasti med vsemi
storitvami in spremljajo rast uvoza blaga (gl. str. 6). Po rasti uvoza sledijo ostale storitve, med katerimi so
konstrukcijske storitve, zavarovalne in finančne storitve v tem obdobju dosegale 20 do 30-odstotno
nominalno rast, izraženo v EUR. To kaže na vse večje odpiranje slovenskega trga za uvožene storitve, ki
se bo nadaljevalo tudi v prihodnje, še posebej z vstopom v EU.
Ostale storitve zavzemajo že prek 44% skupnega uvoza storitev, medtem ko ostaja njihov delež na izvozni
strani s 25% skromen. Izvoz ostalih storitev vse obdobje od leta 1995 naprej narašča počasi in posledično
tudi njegov delež v skupnem izvozu storitev. Takšne tendence so značilne tudi za večino drugih držav
pristopnic iz srednje in vzhodne Evrope, čeprav sta v letu 2001 samo Estonija in Litva zaostajali za
Slovenijo po deležu ostalih storitev v skupnem izvozu storitev (gl. graf). Zlasti Madžarska in Češka
republika sta znatno uspešnejši od Slovenije pri izvozu ostalih storitev. Sicer pa za vse pristopnice drži, da
bodo morale v prihodnje večjo pozornost nameniti pospešitvi razvoja ostalih storitev, ki temeljijo na visoki
uporabi znanja, če bodo želele s temi storitvami v večji meri prodreti na zunanje trge, tudi na notranji
evropski trg.

Graf: Delež ostalih storitev v skupnem izvozu storitev v državah pristopnicah
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Vir podatkov: Eurostat NewCronos data base, Balance of Payments data.
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