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Mednarodne razmere



Razpoloženje v slovenskem gospodarstvu



Slovensko gospodarstvo v času



BDP in glavne komponente

2019 2020 2021

BDP, realno 2,9 2,7 2,8

BDP, nominalno 5,2 5,2 5,1

Zasebna potrošnja, realno 3,1 2,8 2,4

Državna potrošnja, realno 2,0 1,8 1,7

Bruto investicije v osnovna 

sredstva, realno
7,2 5,5 4,0

Izvoz blaga in storitev, realno 7,5 3,0 3,5

Uvoz blaga in storitev, realno 8,8 3,6 3,3

Učinek zalog, v odstotnih 

točkah
-0,1 0,1 0,0



Ključni trendi

• Pomen domače potrošnje se bo krepil

– Investicije

– Plače (min. plača, davčna razbremenitev) in zaposlenost, 
mejna nagnjenost potrošnikov k razpravljanju

– Odprava dodatnih ukrepov ZUJF-a bo krepila razpoložljiv 
dohodek socialno šibkejših

2019 2020 2021

Zasebna potrošnja, realno 3,1 2,8 2,4

Državna potrošnja, realno 2,0 1,8 1,7



Investicije: nekoliko umirile

– Rast investicij v opremo in stroje bo nižja kot v preteklih 
letih

– Rast gradbenih investicij  bo ostala visoka

– Visoka rast stanovanjskih investicij

Realna sprememba v 

obdobju (v %)

2019 2020 2021

Bruto investicije v osn. 

sredstva, realno
7,2 5,5 4,0



Izvozna gibanja: nekoliko umirile

Izvozna gibanja

– Pritisk na industrijo kovin (jeklo, aluminij), proizvodnjo 
avtomobilskih delov

– Farmacija, prehrana, lesna industrija med bolj odpornimi

– Izvoz potovanj bo ostal visok, manjša rast transportnih storitev

2019 2020 2021

Izvoz blaga in storitev, realno 7,5 3,0 3,5

Uvoz blaga in storitev, realno 8,8 3,6 3,3



Trg dela: pogajalska moč zaposlenih večja

• Dvig minimalne plače za 6,1% in izločitev dodatkov iz 
min. plače, dogovorjena usklajevanja in napredovanja v 
javnem sektorju, „boj“ za zaposlene v zasebnem 
sektorju

• Izzivi: rastoči stroški dela, pomanjkanje izkušenih 
delavcev (priseljevanje)

Realna sprememba v 

obdobju (v %)

2019 2020 2021

Bruto plača 1.756 1.835 1.880

Sprememba (v %) 4,4 4,5 4,4

Zaposlenost (registrski viri) 896 900 904

Sprememba (v %) 2,7 0,4 0,5



Anketa GZS 2020 med podjetji: zmernejši 

optimizem
• Za 22 o. t. več podjetij pričakuje rast izvoza glede na 

2019 (lani: 44 o. t.)

• Za 13 o. t. več podjetij pričakuje rast prodaje na 
domačem trgu glede na 2019 (lani: 24 o. t.)

• Za 10 o. t. več podjetij pričakuje rast zaposlovanja glede 
na 2019 (lani: 26 o. t.)

• Za 18 o. t. več podjetij pričakuje rast investicij glede na 
2019 (lani: 38 o. t.)

• Izzivi: rastoči stroški dela (64 % vseh), pomanjkanje 
izkušenih delavcev (54 %), šibko domače gospodarstvo 
(54 %)

• Velike in srednje družbe bolj vezane na izvoz, majhne 
so bolj optimistične in naj bi bolj zaposlovale



Predelovalna dejavnosti: padec novih 

naročil



Predelovalna dejavnosti: slabšanje izvoznih 

pričakovanj



Trgovina: „klasični trgovci“ zopet lovijo 

korak z „diskontniki“

• Vsaj 2-mestna rast internetne trgovine (podatki SURS-a 
ne vključujejo naročil prek tujih trgovcev!)

• Brez rasti v trgovini z motornimi vozili

• Krepitev EBITDA za 5-6 %

• Klasična trgovina bo končno ujela organsko rast (pri isti 
površini) z diskontniki, ki postajajo vse bolj podobni 
„klasičnim“; manj akcija za pospeševanje prodaje



Sektorska gibanja: gradbeništvo z največjo 

rastjo

Realna sprememba v obdobju (v %) 2019 2020 2021

Industrijska proizvodnja 3,0 0,0 2,0

Trgovina na drobno brez goriv 4,7 3,0 2,1

Trgovina z živili, pijačami in tobač. izd., 2,6 2,0 1,5

Trgovina z neživili, brez motornih goriv 6,4 5,5 4,0

Trgovina z motornimi vozili in popravili 3,4 0,0 2,0

Gradbeništvo – vrednost opravljenih

gradbenih del
11,0 8,9 4,1



Javne finance: manjša plačila na javni dolg 

večajo manevrski prostor fiskalni politiki

• Nizke obrestne mere dinamično znižujejo finančne 
izdatke za obresti

• Javni dolg 60 – 62% BDP v 2021

• Javno-finančni presežek v 2020 (nižja rast bi lahko 
pomenila rebalans oz. nižjo porabo države ali kršenje 
fiskalnega pravila)



Hvala za vašo pozornost


