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Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2019

Makroekonomska izhodišča
Makroekonomsko okolje se je v letu 2019 v primerjavi z napovedjo gospodarskih gibanj za leto 2019,
ki jo je UMAR pripravil v jeseni 2018 (glej tabela 1), v večini segmentov, ki so osnova za načrtovanje
proračuna, poslabšalo. Bruto domači proizvod se je v letu 2019 nominalno povečal za 4,9 % (oz. 1,2
o.t. manj od napovedi).
Po predhodnih podatkih SURS so se v letu 2019 nižje od napovedi realizirali:






nominalna rast izvoza (za 3,9 o.t.),
nominalna rast uvoza (za 5,2 o.t.).
nominalna rast zasebne potrošnje (za 0,4 o.t.),
nominalna rast državne potrošnje (za 0,3 o.t.)
nominalna rast investicij v osnovna sredstva (za 5,9 o.t. oz. za polovico manj od napovedi).

Medtem ko so se pozitivna gibanja na trgu dela nadaljevala. Dejanska rast zaposlenosti v letu 2019 je
bila namreč višja od napovedane (za 0,9 o.t.), nižja pa je bila stopnja anketne brezposelnosti (za 0,4
o.t.). Medtem ko rast povprečne bruto plače ni bistveno odstopala od napovedane (nižja je bila za 0,1
o.t.).
Tabela 1: Makroekonomski kazalci za leto 2019
Makroekonomski kazalci

Jesenska
Predhodna
napoved
realizacija
2018 za leto 2019
2019*
48.529.222 48.006.600

Bruto domači proizvod v tisoč EUR (tekoče cene)
- letna nominalna rast BDP
- realna rast BDP (v %)
- letni deflator BDP
Realna rast izvoza proizvodov in storitev
Realna rast uvoza proizvodov in storitev
Nominalna rast izvoza blaga in storitev
Nominalna rast uvoza blaga in storitev
Rast zaposlenosti po nacionalnih računih ( v %)
Rast števila zaposlenih (prejemnikov plač)(v %)
Število registriranih brezposelnih (povprečje leta, v tisoč.)
Stopnja registrirane brezposelnosti (v %)
Stopnja brezposelnosti po ILO (v %)
Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega
Nominalna rast prispevne osnove (v %)
Nominalna rast zasebne potrošnje
Nominalna rast državne potrošnje
Nominalna rast investicij v osnovna sredstva
Povprečna letna rast cen (I.-XII. tekoč. leta / I.-XII. preteklega leta)

106,1
3,7
102,3
6,6
7,1
108,4
109,1
1,5
1,8
73,9
7,7
4,9
2,8
106,7
104,9
105,7
111,6
102,1

104,9
2,4
102,4
4,4
4,2
104,5
103,9
2,4
2,8
74,2
7,7
4,5
2,7
107,3
104,5
105,4
105,7
101,6

Vir: UMAR_Jesenska napoved 2018 (upoštevana pri pripravi Rebalansa proračuna RS za leto 2019), SURS
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