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Bruto domači proizvod, Slovenija, 2. četrtletje 
2014  
29. avgust 2014, Prva objava  

Gospodarska rast se je v drugem četrtletju 2014 še okrepila – bila je 2,9-odstotna 

Bruto domači proizvod (BDP) se je v drugem četrtletju 2014 v primerjavi z istim četrtletjem 
prejšnjega leta povečal za 2,9 odstotka. Skupaj se je v prvi polovici leta 2014 povečal za 2,5 
odstotka.  
Sezoni in koledarju prilagojen BDP se je v drugem četrtletju 2014 glede na prejšnje četrtletje 
povečal za odstotek, glede na drugo četrtletje 2013 pa za 2,8 odstotka.   
 
Rast zaposlenosti 0,7odstotna  
Rast gospodarske aktivnosti v Sloveniji, ki traja tri zaporedna četrtletja, pozitivno vpliva na 
zaposlenost. Ta se je v drugem četrtletju na letni ravni povečala za 0,7 odstotka. Zaposlenost se 
je povečala v večini dejavnosti, izraziteje pa predvsem v zaposlovalni dejavnosti, in sicer za 20,6 
odstotka.  
 
Glavni vir gospodarske rasti ostaja zunanje trošenje  
Gospodarska aktivnost se je znova povečala predvsem zaradi zunanjega povpraševanja. Izvoz se 
je okrepil za 5,2 odstotka, predvsem zaradi večjega izvoza kovin ter električnih naprav. Uvoz se 
je okrepil približno v enaki meri kot v prejšnjem četrtletju: za 3,3 odstotka. Ponovno se je 
izraziteje povečal uvoz storitev, za 10,8 odstotka, od tega najbolj uvoz poslovnih in transportnih 
storitev. Ker se je izvoz povečal bolj kot uvoz, je saldo zunanje trgovine spet pozitivno prispeval h 
gospodarski rasti, in sicer 1,6 odstotne točke. Pogoji menjave so bili nekoliko manj ugodni kot v 
prejšnjem četrtletju (indeks 100,4) – zaradi višjih uvoznih cen energentov.  
 
Domače trošenje se počasi krepi  
Čedalje pomembnejši vir gospodarske rasti postaja domače trošenje. To je bilo pozitivno že tretje 
četrtletje zapored. Tokrat se je povečalo za 1,4 odstotka, predvsem zaradi večjega investicijskega 
trošenja, ki se je povečalo za 8 odstotkov. Bruto investicije v osnovna sredstva so se povečale za 
5,2 odstotka. K rasti je ponovno največ pripomogla rast bruto investicij v zgradbe in objekte (za 
24 odstotkov). Negativen vpliv na celotno rast pa so podobno kot v prejšnjem četrtletju imele 
investicije v opremo in stroje (vrednost teh je bila nižja za 10,3 odstotka). Bruto investicije v 
proizvode intelektualne lastnine, med katere spadajo tudi bruto investicije v raziskave in razvoj, 
so se povečale za 0,6 odstotka.  
Spremembe zalog so tokrat pozitivno vplivale na bruto investicije. H gospodarski rasti so 
prispevale 0,6 odstotne točke.  
Končno trošenje se je nekoliko zmanjšalo, in sicer za 0,4 odstotka. K temu je največ prispeval 
upad trošenja države (ta je bil 1,9-odstoten). Zasebno trošenje se je v tem četrtletju povečalo za 
0,2 odstotka. Rast je bila manjša kot v prejšnjem četrtletju (ko je znašala 1,1 odstotka), 
predvsem zaradi upada trošenja trajnih dobrin (za 4,5 odstotka), medtem ko se je trošenje 
drugih dobrin povečalo (za 0,7 odstotka).  
 
Rast dodane vrednosti v gradbeništvu se je okrepila  
S proizvodnega vidika se skupna dodana vrednost še naprej povečuje – tokrat se je povečala za 
3,1 odstotka. Dodana vrednost se je povečala v večini dejavnosti. Najbolj se je ponovno povečala 
v gradbeništvu, za 19 odstotkov. Rast se je nadaljevala in se še povečala tudi v predelovalnih 
dejavnostih (tam se je dodana vrednost povečala za 3,7 odstotka). V transportu se je povečala 
za 3,6 odstotka. Dodana vrednost se je izrazito povečala v drugih raznovrstnih poslovnih 
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dejavnostih (za 13,1 odstotka), predvsem zaradi visoke rasti pri zaposlovalni dejavnosti. Neto 
davki pa so se v tem četrtletju povečali za 1,5 odstotka.  
 
Revizija Evropskega sistema računov  
Tokrat objavljeni podatki so izračunani po novem standardu – Evropskem sistemu računov 2010 
(ESR 2010). V skladu z evropsko zakonodajo prehajamo na nov statistični standard, zaradi 
katerega so vrednosti podatkov o BDP-ju spremenjene v celotni časovni vrsti od leta 1995 do 
vključno 1. četrtletja 2014 glede na predhodno objavo, vendar omenjene spremembe v obsegu 
BDP po četrtletjih zaradi prehoda na nov standard niso bistvene. Vsi objavljeni podatki v celotni 
časovni vrsti so tako skladni z ESR 2010. Vse glavne metodološke spremembe so predstavljene 
in dostopne na internetnih straneh SURS-a.  
 
Opombe  
Vse primerjave v tem besedilu, če ni posebej omenjeno, se nanašajo na nedesezonirane 
podatke, na spremembe obsega (oziroma realne spremembe) ter na spremembe glede na 
enako četrtletje v prejšnjem letu.  
 
Podrobnejši podatki  
Podrobnejši nedesezonirani podatki s časovnimi vrstami bodo od 1. septembra 2014 dalje 
objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT. Desezonirani podatki s časovnimi vrstami bodo prav tam na 
voljo od 30. septembra 2014 dalje. 

Tabela 1: Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%) 

Vir: SURS 

2013 2014

2.četrt. 3.četrt. 4.četrt. 1.četrt. 2.četrt.

Nedesezonirano

Sprememba glede na enako četrtletje predhodnega leta 1,3 0,3 2,1 2,1 2,9

Prilagojeno za vpliv sezone in koledarja

Sprememba glede na predhodno četrtletje 0,1 0,5 1,2 0,0 1,0

Sprememba glede na enako četrtletje predhodnega leta 1,7 0,7 1,9 1,9 2,8
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Tabela 2: Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)

1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah). 
Vir: SURS 

2013 2014

2.četrt. 3.četrt. 4.četrt. 1.četrt. 2.četrt.

Sprememba glede na enako četrtletje predhodnega leta

Domača potrošnja 1,8 1,6 2,6 0,7 1,4

Končna potrošnja 2,6 3,5 1,4 0,2 0,4

Gospodinjstva 3,3 4,5 1,8 1,1 0,2

NPISG 5,0 3,9 9,2 1,0 1,4

Država 1,0 1,0 0,8 1,9 1,9

Bruto investicije 1,5 6,2 22,7 2,5 8,0

Bruto investicije v osnovna sredstva 0,8 1,0 7,4 4,6 5,2

Spremembe zalog in vrednostni predmeti1) 0,1 1,0 2,2 0,4 0,6

Saldo menjave s tujino1) 0,3 1,2 0,4 1,4 1,6

Izvoz proizvodov 1,5 3,9 3,9 4,9 5,2

Blago (fob) 1,0 4,2 4,8 5,7 5,4

Storitve 4,0 2,6 0,1 1,9 4,4

Minus: uvoz proizvodov 1,2 2,5 4,6 3,3 3,3

Blago (fob) 2,2 3,6 5,5 1,9 2,2

Storitve 5,1 3,3 0,1 13,9 10,8

Bruto domači proizvod 1,3 0,3 2,1 2,1 2,9

Tabela 3: Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%) 

Vir: SURS 

2013 2014

2.četrt. 3.četrt. 4.četrt. 1.četrt. 2.četrt.

Sprememba glede na enako četrtletje predhodnega leta

A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 6,3 3,7 1,0 11,7 7,0

BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, 
ravnanje z odplakami

2,2 0,1 4,1 2,9 4,0

od tega: C Predelovalne dejavnosti 2,8 0,4 4,5 3,4 3,7

F Gradbeništvo 13,1 8,3 6,1 15,6 19,0

GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo 0,5 2,0 1,7 3,2 2,8

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 3,0 2,5 2,3 1,9 0,6

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 4,1 4,4 17,3 2,4 0,9

L Poslovanje z nepremičninami 0,4 0,1 0,0 0,2 1,0

MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne 
dejavnosti

0,5 0,6 1,2 2,9 3,3

OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo 0,7 1,0 0,9 0,9 0,2

RST Druge storitvene dejavnosti 2,5 1,8 10,1 0,5 1,5

Skupaj dodana vrednost 0,9 0,1 1,6 2,8 3,1

Neto davki na proizvode 3,6 2,8 5,7 2,1 1,5

Bruto domači proizvod 1,3 0,3 2,1 2,1 2,9



Avtor: Anže Podnar  
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Tabela 4: Implicitni deflatorji, pogoji menjave, indeksi 

Vir: SURS 

2013 2014

2.četrt. 3.četrt. 4.četrt. 1.četrt. 2.četrt.

Glede na isto obdobje predhodnega leta

Bruto domači proizvod 1,017 1,014 1,021 1,012 1,004

Domača potrošnja  1,004 1,002 1,018 1,002 1,002

Pogoji menjave 1,019 1,018 1,005 1,015 1,004
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