
POMLADANSKA
NAPOVED 
GOSPODARSKIH 
GIBANJ 2022

Pomladanska napoved 
gospodarskih gibanj je bila 
pripravljena v razmerah visoke 
negotovosti zaradi vojne v 
Ukrajini, ki lahko v primeru 
zaostrovanja poslabša predpostavke 
in obete osrednjega scenarija. 

Že pred začetkom vojne v Ukrajini 
smo pričakovali umiritev rasti, na 
kar so poleg visoke lanske osnove 
vplivali predvsem naraščajoči 
cenovni pritiski zaradi visokih cen 
energentov in surovin ter ozkih grl 
v dobavnih verigah. Poleg tega bo 
letos obseg podpornih ukrepov, ki 
imajo pozitiven vpliv gospodarsko 
rast, po naši oceni manjši od 
lanskega, tudi upoštevaje ukrepe, 
sprejete v zadnjih dneh. 

Gospodarska rast bo letos v veliki 
meri izhajala iz rasti domače 
potrošnje. Skupna rast zasebne 
potrošnje se bo ob višji inflaciji sicer 
umirila, močneje pa se bo okrepila 
potrošnja storitev. Nadaljevala se 
bo visoka rast investicij. Rast izvoza 
blaga se bo upočasnila tudi zaradi 
vojne v Ukrajini in uvedenih sankcij, 
ki bodo vplivale na manjšo menjavo 
z Rusijo in preko glavnih trgovinskih 
partneric na umiritev rasti tujega 
povpraševanja.

Nadaljevanje 
(zaostrovanja) 
vojnih razmer in 
sankcij proti Rusiji  
ter posledično 
višje cene 
energentov  
in surovin

Daljše trajanje 
motenj  
v dobavnih 
verigah

Večje 
poslabšanje 
epidemičnih 
razmer 
in strožji 
omejitveni 
ukrepi

Stabilizacija razmer  
v Ukrajini in trajnejša 
umiritev geopolitičnih 
napetosti

Trajno izboljšanje 
globalnih pandemičnih 
razmer

Tempo črpanja celotnega 
paketa sredstev EU

POUDARKI

TVEGANJA
Od ruske invazije na Ukrajino so 
največja tveganja za uresničitev 
napovedi povezana s potekom 
vojne, zlasti v povezavi z vplivom 
na cene energentov.

2021 2022 2023 2024

Naraščanje zaposlenosti  
in upadanje 
brezposelnosti se 
bosta letos in z manjšo 
intenzivnostjo tudi v 
prihodnjih dveh letih 
nadaljevala, zaradi 
demografskih gibanj  
se bo krepil vpliv 
omejitev, povezanih 
z razpoložljivostjo 
delovne sile.

TRG DELA

Število registriranih brezposelnih, povprečje v 1000

Zaposlenost, rast v %

74,3
61,1 58,9 56,8

1,4 1,7
1,0 0,7

2021 2022 2023 2024

Po močnem lanskem  
odboju za letos 
predvidevamo  
4,2-odstotno rast,  
ki se bo naslednje  
leto umirila na 3 %. 

Na nižjo rast zasebne 
potrošnje kot lani bo 
ob povišani inflaciji 
vplivalo letošnje 
realno stagniranje 
razpoložljivega dohodka, 
zato pričakujemo tudi 
znižanje med epidemijo 
močno okrepljene 
stopnje varčevanja.

Realna rast v % 

Zasebna potrošnja
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Zasebna potrošnja, realna rast
Razpoložljivi dohodek, realna rast

Zasebna potrošnja, nom. rast
Razpoložljivi dohodek, nom. rast

2021

8,1

2022

4,2

2023

3,0
2024

2,8

GOSPODARSKA RAST

Inflacija se je konec  
lanskega leta precej  
okrepila, razmeroma  
visoka bo predvidoma 
večino letošnjega leta;  
ob predpostavki umirjanja 
cenovnih pritiskov bi se 
leta 2024 približala dvema 
odstotkoma.

Povprečje leta, v %
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Osnovna inflacija  
(brez energentov in hrane)

INFLACIJA


