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Pomladanska napoved je bila 
pripravljena v razmerah znatno 
manjše negotovosti glede oskrbe 
z energenti in gibanjem njihovih 
cen kot jeseni. Skladno s tem 
so se v začetku letošnjega leta 
izboljšali tudi obeti za gospodarsko 
rast v najpomembnejših 
trgovinskih partnericah, ki pa 
bo še vedno znatno nižja kot 
lani. Poleg gospodarskih razmer 
v mednarodnem okolju bodo v 
Sloveniji na rast BDP letos vplivale 
tudi fiskalne spodbude.

Rast zunanje menjave in izvoznega 
sektorja se bo letos upočasnila, 
skladno z umirjanjem rasti 
gospodarske aktivnosti v naših 
glavnih trgovinskih partnericah ter 
nadaljnjimi stroškovnimi pritiski, ki 
pa se v zunanjem okolju zmanjšujejo.

Rast investicij v osnovna sredstva  
bo letos zmerna, k rasti bodo  
ključno prispevale javne investicije, 
zasebna investicijska aktivnost pa  
bo v povprečju leta nižja kot lani. 

Zasebna potrošnja bo letos  
naraščala bistveno počasneje 
kot lani, saj bodo razmeroma 
visoka inflacija in zaostreni pogoji 
kreditiranja še naprej slabili kupno 
moč gospodinjstev. Sicer skromno 
rast zasebne potrošnje bodo 
podpirali visoka raven zaposlenosti 
in zmerna rast plač, nižja stopnja 
tekočega varčevanja in vladni ukrepi 
za blažitev energetske draginje.

POUDARKI

TVEGANJA
Negotovost v mednarodnem okolju 
je manjša kot jeseni, a ostaja velika 
in povezana predvsem s potekom 
vojne v Ukrajini ter razmerami 
na energetskih trgih, tveganja za 
uresničitev napovedi so tako manj 
izrazita in bolj uravnotežena kot 
pred nekaj meseci.

Hitrejše zniževanje 
inflacije od trenutnih 
predvidevanj

Višja zasebna 
potrošnja, ki bi  
v večji meri izhajala  
iz prihrankov

Tempo črpanja 
celotnega paketa 
sredstev EU

Rast zaposlenosti in 
upadanje brezposelnosti 
se bosta letos nadalje 
umirjala, izraziteje v prvi 
polovici leta. Ob tem veliko 
pomanjkanje delovne sile 
tudi v prihodnjih dveh letih 
ne bo dopuščalo vidnejše 
rasti zaposlenosti. Realna 
rast povprečne bruto plače 
bo letos ponovno pozitivna 
(1,1 %), v prihodnjih letih  
se bo okrepila.
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Letos pričakujemo 
postopno umirjanje inflacije, 
ki pa bo v povprečju ostala 
razmeroma visoka.  
V odsotnosti zunanjih šokov 
se bo zniževanje inflacije, 
podprto z ukrepi monetarne 
politike, prihodnje leto 
nadaljevalo.

Povprečje leta, v %

INFLACIJA

2022

8,8

2023

7,1

2024

4,2

2025

2,4

Potek vojne v 
Ukrajini in razmere 
na energetskih trgih

Vplivi 
podnebnih 
sprememb

Vztrajanje inflacije 
na visoki ravni in 
hitrejše zaostrovanje 
monetarne politike

Globalne 
geopolitične 
razmere

Motnje v 
dobavnih verigah

Gospodarska rast se bo 
letos občutno umirila 
(1,8 %), a bo nad Jesensko 
napovedjo (1,4 %). 
Pričakujemo nadaljnjo 
zmerno rast investicij, 
podprto z javnimi sredstvi 
in sredstvi EU, ter šibko 
rast zasebne potrošnje in 
izvoza, ki bosta ponovno 
hitreje naraščala v drugi 
polovici leta. 

Realna rast v % 

GOSPODARSKA RAST
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2,6


