
 

Manjši pesimizem v EU-27, šibki podatki iz ZDA 

4. teden leta 2023 

Poslovni optimizem porasel kot po prvem valu pandemije 

Sestavljeni PMI za območje evra se je januarja okrepil na 50,2 (49,3 v novembru), kar je bila najvišja vrednost v zadnjih sedmih 

mesecih. Storitveni PMI se je okrepil s 49,8 na 50,7, proizvodni PMI pa s 47,8 na 48,8. Indeks tekoče proizvodnje se je okrepil 

s 47,8 na 49,0, kar pomeni, da se je tekoča proizvodnja le še zmerno znižala. Vhodne cene so se znižale, ker so se znižale tudi 

zamude pri dobavah, povprečna prodajna cena izdelkov in storitev pa je še rasla, predvsem zaradi rasti stroškov dela in drugih 

stroškov. K rasti so prispevali predvsem sektorji kot so tehnologija (IT storitve in oprema), zdravstvo (storitve in farmacija) in 

industrijske storitve. Znižal se je upad poslovanja v finančnih storitvah, sektorju nepremičnin in sektorju surovin. Sektorji, ki so 

vezani na potrošnjo prebivalstva (turizem, šport, blago za gospodinjstva) so ohranili podoben nivo poslovanja kot v decembru. 

V Nemčiji se je sestavljeni PMI okrepil na 49,7, na kar je vplivala ponovna rast v storitvah, medtem ko se je padanje v industriji 

zaustavilo. V Franciji je sestavljeni PMI ostal na podobni ravni (49,0), na kar je vplivala rast v industriji in padec v storitvah. V 

preostalem delu območja evra se je močno okrepilo povpraševanje po storitvah, medtem ko je v proizvodnji obseg ostal 

podoben. Poslovni optimizem se je okrepil najbolj po juniju 2020. Knjiga naročil se je še tanjšala, vendar se je padec novih 

naročil znižal na najnižjo vrednost v zadnjih sedmih mesecih. Tretji zaporedni mesec so se v Nemčiji skrajšali dobavni roki, 

medtem ko so se v Franciji podaljšali. Vir: S&P Global 

V ZDA slab začetek leta, pričakovanja vendarle boljša 

Sestavljeni PMI v ZDA se je v januarju le nekoliko okrepil (iz 45 na 46,6), vendar nizka vrednost pod 50 pomeni nizko poslovno 

aktivnost. Proizvodni PMI se je neznatno okrepil (iz 46,2 na 46,8), medtem ko storitveni nekoliko bolj (iz 44,7 na 46,6). Poslovni 

optimizem se je okrepil na 4-mesečno najvišjo vrednost. Vir: S&P Global 

Rast zalog preprečila še nižjo rast BDP v ZDA 

BDP v ZDA se je v zadnjem četrtletju 2022 realno okrepil za 2,9 % na letni ravni (6,5 % v nominalnem znesku), kar je bilo 

nekoliko manj kot v 3. četrtletju (+3,2 %). K rasti BDP so prispevale predvsem zaloge v zasebnem sektorju (nafta in premog ter 

kemikalije), zasebna potrošnja in potrošnja države na zvezni ravni in ravni držav ter investicije v nestanovanjsko gradnjo ter 

intelektualno lastnino. Na drugi strani so se znižale investicije v stanovanjsko gradnjo, opremo in izvoz. Ameriški potrošniki so 

več sredstev namenili nakupom storitev, povezanih z zdravjem, bivanjem in oskrbo z energenti ter osebno nego. Pri blagu so 

več sredstev namenili nakupom vozil. Stopnja varčevanja se je rahlo povečala, in sicer s 2,7 % v predhodnem četrtletju na 2,9 

% v zadnjem. V celotnem letu 2022 je ameriški BDP zrasel za 2,1 %, kar je bilo znatno manj kot v 2021 (5,9 %) ter manj kot v 

EU-27 (verjetno bo rast nekje pri 3,2 %) ali na Kitajskem (3 %). Vir: U. S. Census Bureau 

Boeing vplival na rast novih naročil 

Decembra so se nova naročila trajnih dobrin (transportna sredstva, računalniki, ipd.) v predelovalni dejavnosti v ZDA okrepila 

za 5,6 %, kar je bil četrti mesec od zadnjih petih, ko so se okrepila. K rasti so predvsem prispevala nova naročila za letalsko 

družbo Boeing, medtem ko so se druga naročila niso pomembno spremenila. Novembra je Boeing zabeležil 21 novih naročil 

letal, decembra pa že 250, kar je običajen pojav. Navedena naročila izključujejo naročila vojaške, avtomobilske in vesoljske 

industrije. Objava tako krepi pričakovanja, da bo gospodarstvo ZDA v 1. četrtletju 2023 beležilo verjetno zelo šibko rast. Vir: 

U. S. Census Bureau 

Ameriški potrošniki čedalje manj zaskrbljeni zaradi inflacije 

Zaupanje potrošnikov v ZDA se je v januarju okrepilo drug zaporedni mesec (na 64,9 iz vrednosti 59,7 v decembru) ter je 

doseglo najvišji nivo po aprilu 2022, na kar je imela največji vpliv nižja inflacija. Ocena o osebnem finančnem stanju se je 

okrepila, prav tako nakupni pogoji za trajne dobrine. Javne razprave o novem dvigu maksimalne zadolžitve na zvezni ravni, bi 

lahko ponovno znižale zaupanje potrošnikov, kot se je to že zgodilo leta 2011 in 2013. V enem letu pričakujejo ameriška 

gospodinjstva 3,9-odstotno inflacijo, v petih letih pa v povprečju 2,9-odstotno. Vir: University of Michigan 

Presenetljiv pesimizem na Otoku 

Sestavljeni PMI v Združenem kraljestvu je januarja nekoliko nepričakovano upadel najbolj v zadnjih dveh letih, in sicer na 

47,8. Pri storitvah je celo dosegel 2-letno najnižjo vrednost (48), v proizvodnji pa se je okrepil le simbolično (iz 45,3 na 46,7). 



 

Višje obrestne mere in znižajo razpoloženje potrošnikov sta ključna faktorja, ki sta okrepila pesimizem v sicer pretežno 

storitvenem gospodarstvu. Zasebni sektor čuti nižje stroške iz naslova goriv, surovin in ladjarskih prevozov, medtem ko se 

stroški dela oz. plače povečujejo hitreje, kar je za storitveno gospodarstvo pomemben stroškovni dejavnik. Poslovna 

pričakovanja so se ponovno okrepila, medtem ko so dno dosegla oktobra 2022. Vodilni ekonomist pri S&P Global (Williamson) 

je ocenil, da se je verjetnost recesije v Združenem kraljestvu okrepila. To naj bi bilo povezano s stavkovnimi vali, pomanjkanjem 

zaposlenih, izgubo na izvoznih tržnih deležih (posledica izstopa iz EU), draginjo in višjimi obrestnimi merami. Vir: S&P Global 

Nacionalni program za rast turizma okrepil optimizem na Japonskem 

Sestavljeni PMI na Japonskem se je v januarju podobno kot v območju evra dvignil nad 50 (iz 49,7 na 50,8), na kar je vplivala 

predvsem rast v storitvah (iz 51,1 na 52,4). Na to je vplival nacionalni program za spodbujanje potovanj in zmanjšanje 

zajezitvenih ukrepov, povezanih s pandemijo covid-19. Proizvodni PMI se je okrepil iz 46,6 na 47,1. V proizvodnji so močno 

upadla izvozna naročila, vendar se je zaposlovanje okrepilo. Kljub temu so se pričakovanja o večji rasti proizvodnje okrepila, 

kar dokazuje tudi rast zalog polproizvodov. Vir: au Jibun Bank 

Severni sosedje ne čutijo več zamud pri dobavah 

Avstrijski proizvodni PMI se je v januarju nekoliko okrepil (iz 47,3 na 48,4) in je bil tako najvišje v zadnjih štirih mesecih. Nova 

naročila so se še vedno zniževala, predvsem zaradi manj ugodnih pogojev financiranja in negotovosti v gospodarstvu. Zamude 

pri dobavah materialov so se znižale na dolgoročno povprečje, prav tako so na voljo transportne kapacitete. Cene materialov 

se znižujejo, med drugim tudi jekla, kar podjetjem znižuje pritisk na dvig prodajne cene. Prvič v zadnjih osmih mesecih so se 

okrepila pričakovanja o rasti proizvodnje v prihodnjih mesecih. Vir: Unicredit Bank Austria 

Nemško razpoloženje dvignile proizvodne družbe in trgovci 

Indeks poslovne klime ifo v Nemčiji se je januarja nekoliko pričakovano okrepil že četrti zaporedni mesec, in sicer na vrednost 

90,2, kar je največ po juniju 2022. Ocena aktualnih razmer se v zadnjih petih mesecih celo ni spremenila, ocena pričakovanj pa 

je porasla s 83,2 v decembru na 86,4. Sektorsko gledano se je izboljšalo predvsem razpoloženje v predelovalnih dejavnostih in 

v trgovini. V storitvah je neznatno poraslo, v gradbeništvu pa je nekoliko upadlo. Vir: ifo 

Višja izredna izplačila dvignila neto plačo za 116 EUR v enem letu 

V decembru izplačana bruto plača (za mesec november) je znašala 2.244 EUR oz. 1.480 EUR neto, kar je bilo 160 EUR bruto 

oz. 116 EUR neto več kot pred 12 meseci. Glede na institucionalni sektor, je najbolj porasla neto plača v finančnih družbah 

(+260 EUR), manj pa pri nefinančnih družbah (+120 EUR) oz. v sektorju država (+89 EUR).  

Povprečno izplačana bruto plača v decembru je v enem letu za več kot 200 EUR porasla v rudarstvu (+371 EUR), finančnih in 

zavarovalniških dejavnostih (+340 EUR), prometu in skladiščenju (+234 EUR) in strokovnih, znanstvenih in tehničnih 

dejavnostih (+213 EUR). V celotnem letu 2022 pa so po nominalni rasti izstopale finančni in zavarovalniške dejavnosti (+171 

EUR), oskrba z električno energijo, plinom in paro (+168 EUR), rudarstvo (+165 EUR), IKT dejavnosti (+152 EUR), gostinstvo 

(+142 EUR) in promet in skladiščenje (+141 EUR).  

Po povprečni bruto višini plače v zadnjih 12-ih mesecih so izstopale plače v finančni in zavarovalniške dejavnosti (2.949 EUR, 

146 % povprečja), oskrbi z električno energijo, plinom in paro (2.939 EUR; 146 % povprečja), IKT dejavnosti (2.732 EUR; 136 % 

povprečja) in v rudarstvu (2.522 EUR; 125 % povprečja). Najnižje so bile povprečne bruto plače v drugih raznovrstnih 

dejavnostih (1.423 EUR; 70 % povprečja), gostinstvu (1.438; 71 % povprečja), gradbeništvu (1.582 EUR; 79 % povprečja) in 

kmetijstvu, lovu in gozdarstvu (1.676 EUR; 83 % povprečja).  

Povprečno bruto izredno izplačilo je decembra znašalo 929 EUR, kar je bilo za 132 EUR več kot pred 12 meseci. Izraziteje je 

bilo višje v kulturi, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (+683 EUR), rudarstvu (+565 EUR) in IKT dejavnostih (+401 EUR), 

nižje pa je bilo v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (-165 EUR), kljub temu, da je bila njegova absolutna višina 

nadpovprečna (1.225 EUR). Vir: Statistični urad RS 

Rast primanjkljaja odraža državni intervencionizem 

V 3. četrtletju 2022 se je sezonsko prilagojeni javno-finančni primanjkljaj v območju evra (zdaj 20 držav) povečal na 3,3 %, iz 

2,3 in 2 % v predhodnih dveh četrtletjih. K temu je najbolj prispevala višja rast odhodkov, povezanih z blaženjem energetske 

krize. Naveden primanjkljaj je nižji kot je bil v času pandemije v letih 2020 in 2021, vseeno pa to kaže, da je izboljšanje javnih 



 

financ preprečila energetska in splošna draginja, ki je države prisilila v sprejetje vrsto ukrepov, ki bodo imeli vpliv na 

primanjkljaj najmanj do 3. četrtine letošnjega leta. Vir: Eurostat 

Inflacija kot pot do znižanja zadolženosti 

Kljub rasti primanjkljaj, preseneča, da se je delež javnega dolga v BDP v državah območja evra vseeno znižal, in sicer s 94,2 % 

v prehodnem četrtletju na 93 % v 3. četrtletju 2022. Na to je imel vpliv višji nominalni BDP, na katerega je imela velik vpliv 

seveda inflacija. Največji del dolga (82,5 % BDP) so predstavljale izdane obveznice, 14,4 % posojila in 3,1 % depoziti. Dolg, večji 

od BDP so beležile Grčija (178 % BDP), Italija (147 % BDP), Portugalska (120 % BDP), Španija (116 % BDP), Francija (113 % BDP) 

in Belgija (106 % BDP). V Sloveniji je znašal 72 % BDP, kar je podobno kot na Finskem (71 % BDP) in na Hrvaškem (70 % BDP). 

V obdobju enega leta je nadpovprečna rast BDP (tako realnega kot nominalnega, zaradi visoke inflacije) najbolj prispevala k 

znižanju javnega dolga v BDP v Grčiji (-25  o. t.), na Cipru (-15 o. t.) in na Hrvaškem (-11  o. t.). V Sloveniji se je znižal za 7 o. t. 

Vir: Eurostat 

Umirjanje rasti posojil 

Mesečni rast posojil v slovenskem bančnem prostoru je v novembru znašala 147 mio EUR, kar je bilo precej pod povprečjem 

predhodnih desetih mesecev (266 mio EUR). Največ so k povečanju stanja prispevala posojila nefinančnih družbam (predvsem 

večjim) in tujim osebam. Mesečni rast posojil gospodinjstev je bil z 38 mio EUR precej pod povprečjem predhodnih desetih 

mesecev, večino pa so predstavljala stanovanjska posojila. Obseg novih poslov s stanovanjskimi posojili se je v zadnjih mesecih 

sicer močno zmanjševal. Potrošniška posojila so k novembrskem mesečnem prirastu kreditov gospodinjstvom prispevala 6,4 

mio EUR, njihova medletna rast pa je bila z 0,4 % po dveh letih in pol znova pozitivna. 

Novembra se je zviševanje obrestnih mer za posojila nebančnemu sektorju nadaljevalo. Obrestne mere so se v drugi polovici 

leta 2022 vidno zvišale tako za posojila nefinančnih družbam kot tudi za posojila gospodinjstvom. Fiksne obrestne mere za 

novo odobrena posojila družbam so se od začetka leta do novembra v povprečju zvišale za 3 o. t., spremenljive pa za 1,5 o. t. 

Za stanovanjska posojila so se fiksne zvišale za 1,7 o. t., spremenljive za 1,9 o. t., za potrošniška pa za 0,6 oziroma za 1,5 o. t. 

Po trimesečnem zaporednem zniževanju vlog gospodinjstev se je njihov obseg novembra povečal za 120 mio EUR na 25,2 mrd 

EUR, kar je zvišalo njihovo medletno rast na 6,1 %. Čeprav so družbe novembra, podobno kot v predhodnih štirih mesecih, 

močno (za 242 mio EUR) okrepile prihranke v bankah, pa je njihov skupni prirast v prvih enajstih mesecih lani s 440 mio EUR 

dosegel le dobro tretjino prirasta vlog gospodinjstev v enakem obdobju. Medletna rast vlog družb je, tudi zaradi njihovega 

skromnejšega varčevanja v bankah v predlanskem letu, od junija dalje močno pospešila in je novembra znašala 11,6 %. Vir: 

Banka Slovenije 

Prekinitev zelenega niza  

Vrednost kazalnika gospodarska klima se je v Sloveniji januarju po dveh mesecih krepitve znova nekoliko znižala (-1,5 o. t.) in  

je tako znova dosegla negativno vrednost (-0,8 o. t.). K znižanju so najbolj vplivali kazalniki zaupanja med potrošniki (-0,8 o. t.), 

v storitvenih dejavnostih (-0,5 o. t.), trgovini na drobno in gradbeništvu (vsak za -0,2 o. t.). Vpliv kazalnika zaupanja v 

predelovalnih dejavnostih je bil neznatno pozitiven (+0,1 o. t.). 

V predelovalnih dejavnostih sta se izboljšala kazalnika skupna naročila (+2 o. t.) in zaloge (+8 o. t.), poslabšal pa se je kazalnik 

pričakovana proizvodnja (-8 o. t.). V četrtletni raziskavi je več kot tretjina podjetij (39 %) kot glavni omejitveni dejavnik navedla 

negotove gospodarske razmere (+11 o. t. več kot pred enim letom), sledili sta pomanjkanje usposobljenih delavcev (32 %, - 2 

o. t. ) in nezadostno tuje povpraševanje (25 %, +12 o. t.). Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti je bila 82,8-odstotna oz. za 0,9 

o. t. manjša kot v oktobru 2022. Ocena konkurenčnega položaja je na domačem trgu ostala nespremenjena, na trgih držav 

članic EU in na trgih zunaj EU pa se je poslabšala (-2 oz. -3 o. t.). 

V trgovini na drobno je zaupanje na mesečni ravni po dveh zaporednih mesecih rasti upadlo za 4 o. t. Vseeno je ostalo za 7 o. 

t. višje od dolgoletnega povprečja. Na mesečno poslabšanje zaupanja je vplivalo znižanje kazalnikov prodaja in pričakovana 

prodaja. Najpogosteje so dejavnost omejevali naslednji dejavniki: konkurenca v sektorju (43 % podjetij, -3 o. t. glede na leto 

pred tem), visoki stroški dela (35 %, +3 o. t.) in nezadostno povpraševanje (21 %, -2 o. t.). 

V gradbeništvu je kazalnik zaupanja upadel za 4 o. t., vendar je ostal bistveno višji od dolgoletnega povprečja (+28 o. t.). 

Zaupanje je upadlo zaradi poslabšanja kazalnika pričakovano zaposlovanje (-10 o. t.), medtem ko se je vrednost kazalnika 

skupna naročila izboljšala za 2 o. t. Največ podjetij je kot glavni omejitveni dejavnik navedlo visoke stroške materiala (55 % 



 

podjetij; +1 o. t. več kot pred letom), sledili so pomanjkanje usposobljenih delavcev (49 %, +6 o. t.) in visoki stroški dela (40 %, 

+10 o. t.). 

V storitvenih dejavnostih se je kazalnik zaupanja neznatno znižal (-1 o. t.). Upad je bil predvsem posledica nižjega 

pričakovanega povpraševanja. Najpogosteje sta te dejavnosti omejevala dejavnika pomanjkanje delovne sile (31 %, +7 o. t. 

več kot pred enim letom) in nezadostno povpraševanje (31 %, +3 o. t.). 28 % podjetij je poslovalo brez omejitev (+o. t.). Vir: 

Statistični urad RS 

Ljubljana zmagovalna turistična destinacija v decembru 

Decembrski podatki o prihodih in prenočitvah turistov v Sloveniji so bili šibkejši od pričakovanih, saj je bilo število prihodov 

višje za 1 % (okoli 3.000 več), prenočitev pa nižje za 4,1 % (3.000 manj). To je bilo predvsem posledica izteka ugodnega učinka 

vavčerjev, saj je upadlo le število prenočitev domačih turistov (-45 %), medtem ko je bilo število tujih turistov višje za skoraj 

100 %. K rasti so imeli največji prispevek italijanski gostje (3,4-krat več), sledili so gostje iz Avstrije (1,8-krat več). Izpad domačih 

gostov so najbolj čutile gorske in obmorske občine, večji prihod tujih pa predvsem Ljubljana in druge mestne občine. V 

celotnem letu 2022 je bilo ustvarjenih 15,6 mio prenočitev (+39 % več kot v 2021), od tega 5,5 mio domačih (15 % manj) in 10 

mio tujih (110 % več). Vir: Statistični urad RS 

Izjemen padec porabljene električne energije v predelovalnih dejavnostih 

Decembra je bila medletna poraba zemeljskega plina v Sloveniji nižja za 19 %, v celotnem letu pa za 12 %. Toplo vreme in 

visoke cene za industrijo so ključno vplivale na navedene trende. Pri električni energiji je medletni padec porabe ostal na 

nivojih v predhodnih dveh mesecih, in sicer pri 8,5 %. Gospodinjstva so beležila 5,8 % nižjo porabo, poslovni odjemalci pa 

skoraj 10-odstotno, kar je bilo predvsem posledica 14-odsotnega padca porabe v predelovalnih dejavnostih, 5,7-odstotnega v 

trgovini in 5-odstotnega v poslovanju z nepremičninami. Padec v rudarstvu (-25 %) je odražal nižjo proizvodnjo v premogovniku 

Velenje. Vir: Statistični urad RS 

Novembrski bum pri oglaševalcih in kurirjih 

V novembru so se prihodki v storitvah v Sloveniji okrepili za 1,2 % na desezonirani ravni, medletno pa se je rast umirila na 

13,6 % (+19,2 % v 11-ih mesecih leta 2022), kar je bilo skladno z našimi pričakovanji. Glede na predhodni mesec (oktober) je 

bila rast izrazita v sektorju gostinstva (+6,3 %) in strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (+3,7 %, predvsem zaradi 

rasti v oglaševanju in raziskovanju trga, kjer je rast znašala 15 %). Rast v drugih raznovrstnih dejavnostih (+2,1 %) je bila 

predvsem posledica krepitve prihodkov potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, kar odraža večanje turistične potrošnje 

rezidentov v tujini. Nenavaden padec je bil zabeležen v IKT dejavnostih (-2 %), ki je bil posledica visokih padec v dejavnosti v 

zvezi s filmi in video zapisi (-9,1 %) in računalniškem programiranju (-3,8 %). Izstopala je še visoka mesečna rast v poštnih in 

kurirskih dejavnostih (+10,2 %), ki je okrepila 11-mesečno rast na 4 %.  

Nepojasnjen fenomen decembrskega padca prodaje v trgovini z živili 

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno v Sloveniji se je decembra na mesečni ravni znižal še četrtič zapored, tokrat 

za 1,3 %. Nižji je bil v trgovini z živili (za 4,5 %) in trgovini z neživili (za 0,4 %), v trgovini z motornimi gorivi pa se je zvišal (za 6,7 

%). Na letni ravni je bil decembrski realni prihodek od prodaje višji (za 2,8 %) predvsem zaradi višjega prihodka v trgovini z 

motornimi gorivi (za 11,5 %). Prihodek v trgovini na drobno brez motornih goriv (trgovina na drobno, brez prodaje goriv) je 

bil namreč nižji za 1,8 %. V trgovini z neživili se je zvišal za 2,1 %, medtem ko se je v trgovini z živili znižal za 5,5 %. 

V 2022 je bil realni prihodek od prodaje višji za petino. Brez trgovine z motornimi gorivi je bila rast precej nižja pri 3,1 %. V 

trgovini z motornimi gorivi se je prihodek zvišal za 57,1 %, v trgovini z neživili pa za 7,2 %. V trgovini z živili se je znižal za 1,9 

%. 

  



 

Dogodki v tekočem tednu: BDP v EU-27 in januarska inflacija 

Dan objave Kazalec/objava 
Primarni vir 

podatkov 
Pomen/opis 

30. 1. 2023, 
ponedeljek 

Prebivalstvo, Slovenija, 1. oktober 
2022 

Statistični urad RS 
Spremembe pri prebivalstvu, ločeno na 
državljane RS in tuje državljane 

30. 1. 2023, 
ponedeljek 

Indeksi uvoznih cen, Slovenija, 
december 2022 

Statistični urad RS 
Gibanje uvoznih cen po namenu porabe, 
po proizvodih in po območjih (evrsko in 
zunaj evrsko območje) 

30. 1. 2023, 
ponedeljek 

Mesečna stopnja anketne 
brezposelnosti, Slovenija, 
december 2022 

Statistični urad RS 
Anketna stopnja brezposelnosti, 
desezonirano 

31. 1. 2023, 
torek 

Indeks obsega v storitvenih 
dejavnostih in trgovini, Slovenija, 
november 2022 

Statistični urad RS Realna sprememba v storitvah in trgovini 

31. 1. 2023, 
torek 

Anketa o posojilni dejavnosti bank, 
območje evra, 4. četrtletje 2022 

ECB 
Naklonjenost poslovnih bank h posojanju 
in pogoji zadolževanja 

31. 1. 2023, 
torek 

BDP, EU-27 in območje evra, 4. 
četrtletje 2022 in 2022 

Eurostat Prva ocena o BDP v 2022 za EU-27 

1.2. 2023, 
sreda 

Proizvodni PMI, različna azijska 
gospodarstva, januar 2023 

S&P Global 
Razpoloženje proizvodnega sektorja v 
ključnih svetovnih gospodarstvih 

1.2. 2023, 
sreda 

Proizvodni PMI, območje evra, ZDA, 
januar 2023 

S&P Global 
Razpoloženje proizvodnega sektorja v 
ključnih svetovnih gospodarstvih 

1.2. 2023, 
sreda 

Proizvodni PMI, svet, januar 2023 JP Morgan 
Razpoloženje proizvodnega sektorja med 
ključnimi svetovnimi gospodarstvi 

1.2. 2023, 
sreda 

Anketna brezposelnost, EU-27, 
december 2022 

Eurostat 
Anketna stopnja brezposelnosti, 
desezonirano 

1.2. 2023, 
sreda 

Indikator cenovnih pritiskov in 
dobav, svet, januar 2023 

S&P Global 
Podatki o cenovnih pritiskih in zamudah 
pri dobavah ključnih surovin in polizdelkov 

1.2. 2023, 
sreda 

Proizvodni PMI, ZDA, januar 2023 ISM Institute Razpoloženje proizvodnega sektorja v ZDA 

1.2. 2023, 
sreda 

Zasedanje FED FED 
Odločitve o prihodnji usmeritvi monetarne 
politike 

1.2. 2023, 
sreda 

Inflacija (HICP), območje evra, 
januar 2023 

Eurostat Prva ocene inflacije v območju evra 

2. 2. 2023, 
četrtek 

Zasedanje ECB ECB 
Odločitve o prihodnji usmeritvi monetarne 
politike 

3. 2. 2023, 
petek 

Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, 
december 2022 

Statistični urad RS 
Izvoz in uvoz blaga, po ključnih skupinah 
držav 

3. 2. 2023, 
petek 

Storitveni PMI, območje evra, ZDA, 
januar 2023 

S&P Global 
Razpoloženje v storitvenih sektorjih dveh 
največjih gospodarstvih 

3. 2. 2023, 
petek 

Cene industrijskih proizvodov pri 
proizvajalcih na domačem trgu, EU-
27, december 2022 

Eurostat Gibanje cen pri evropskih proizvajalcih 

3. 2. 2023, 
petek 

Storitveni PMI, ZDA, januar 2023 ISM Institute Razpoloženje v storitvah v ZDA 

Bojan Ivanc, CFA, CAIA 

glavni ekonomist pri Analitiki GZS 

 

 

 

 

 



 

Semafor napovedi Analitike GZS 

 

 

 

Ključne teme v zadnjem mesecu za slovenske poslovsne uporabnike 

Inflacija, cene in dosegljivost surovin, zajezitveni ukrepi in državni odloki, fiskalna politika po 2023, pomanjkanje 

zaposlenih, cene nepremičnin, obrestne mere (kratkoročne in dolgoročne), zelena transformacija in NOO, cene 

električne energije, nafte in zemeljskega plina, shema pomoči za energetsko-intenzivna podjetja, spremembe 

Zakona o dohodnini, geopolitične napetosti v vzhodni Evropi, gospodarske sankcije, embargo na uvoz energentov iz 

Rusije, redukcije zemeljskega plina, zaposlovanje tujcev, pandemija COVID-19, hibridna vojna in negotovost, recesija. 

Legenda: po pomenu rastoče, po pomenu padajoče 

Kazalnik 
Zadnja/predhodna 

vrednost 

Ciljna vrednost 

(ocena Analitike GZS) 

Stopnja 

negotovosti 

ocene (1=nizka, 

5=zelo visoka) 
BDP, območje evra, 4. četrtletje 2022/4. 
četrtletje 2021 

2,3 % (3. četrtletje 2022/ 
3. četrtletje 2021) 

1,6 % 3 

Inflacija (HICP), območje evra, januar 
2023 

9,2 % (december 2022/ 
december 2021) 

8,9 % 3 

Izvoz blaga, Slovenija, december 2022 
3,2 mrd EUR (december 

2021) 
4,1 mrd EUR 3 


