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Dnevni red

• Gospodarsko okolje in aktualna pričakovanja

• Vpliv ukrajinske krize na slovensko gospodarstvo

• Ocene gibanja gradbenih investicij v 2022 in 2023



Gospodarsko okolje in pričakovanja

• uresničitev geopolitičnega tveganja (vojna v Ukrajini) je od 24. februarja 2022 spremenila pogled 
na leto 2022 in 2023

• nevarnosti: (1) manjše povpraševanje po slovenskem izvozu (industrijska proizvodnja, 
zaposlenost), (2) nižja bruto marža (nižje poslovne investicije) in (3) višja inflacija (zmanjšuje 
drugo potrošnjo slovenskih gospodinjstev)

• fiskalna politika na ravni Slovenije in EU-27 ostaja rasti naklonjena; Zdoh-2, energetski vavčerji, 
uskladitve rednih in izrednih socialnih prejemkov, shema za podporo podjetjem

• monetarna politika ECB bo vsaj deloma podrejena fiskalni (Evropa je v največji vojni po 2. 
svetovni vojni, potrebe po blažitvi posledic so visoke)

• zamude v dobavnih verigah so se zopet povečale, še posebej v avtomobilski in elektro industriji, 
vpliv tudi na gradbeništvo



Zunanje okolje



Primerjava naše spomladanske (marec 

2022) in jesenske napovedi (oktober 2021)

GDP, realna sprememba 2022F 2023F 2024F

Marec 2022 3,7% 3,2% 2,7%

Oktober 2021 4,4% 3,3% 1,8%

Razlika, v o. t. -0,7 -0,1 +0,9

ICŽP (letno povprečje) 2022F 2023F 2024F

Marec 2022 5,2% 3,0% 1,5%

Oktober 2021 2,1% 1,8% 1,0%

Razlika, v o. t. +3,1 +2,2 +0,5



Vpliv ukrajinske krize na slovensko 
gospodarstvo
• vojaški konflikt in izredne razmere: prekinitev gospodarskih stikov z Ukrajino

• sankcije proti Ruski federaciji in Belorusiji (podjetja, posamezniki); nacionalne/prostovoljne; 
nasprotne sankcije, padec rublja

• cene energentov, nekaterih surovin in njihova dobavljivost

• neposredni izvoz blaga in storitev v RUS in UA: 2,7 % celotnega izvoza (1,17 mrd EUR); generična 
zdravila, električni stroji in naprave, industrijski stroji, kemični proizvodi

• neto izvoz v Rusijo (posreden in neposreden): 3,3 %; dodana vrednost: 1,7 %

• neto uvoz iz Rusije (posreden in neposreden): 3,1 %

• plačila na avans so bila pogost uporabljen instrument (manjše tveganje neplačila terjatev)

• ocena Banke Slovenije glede vojne v Ukrajini in vpliva na SI gospodarstvo
• BDP (osnovni scenarij: -0,45 o.t.; pesimistični: -1,0 o.t.)

• Inflacija-HICP (osnovni scenarij: +0,65 o.t.; +2,0 o.t.)



Visoki stroški materiala največji izziv



Rast pričakovanih cen sledi rasti cenam 
materiala



Optimizem visok pri vseh tipih gradnje



Ključni faktorji, ki vplivajo na cene materialov 
v gradbeništvu
• Železova ruda (cene jeklenih elementov)

• Zemeljski plin (cene gradbenega materiala)

• Naftni derivati (mediteranska borza; cene gradbenega materiala, 
gorivo za stroje)

• Menjalno razmerje EUR/USD



Gibanje cen ključnih gradbenih surovin na 
mednarodnih trgih



Bruto investicije v zgradbe in objekte

• Del bruto investicij v osnovna sredstva (drugi pomembni skupini: stroji in 
oprema, intelektualna lastnina); 4,4 mrd EUR od 10,5 mrd EUR (2021)

• Delitev na: 
• stanovanjske stavbe (1,2 mrd EUR)
• druge zgradbe in objekti (3,3 mrd EUR)

• Druge zgradbe in objekti
• poslovne stavbe (880 mio EUR)
• gradbeno inženirski objekti (2,4 mrd EUR)

• prometna infrastruktura (60 %)
• cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi (30 %)
• industrijski gradbeni kompleksi (5 %)
• drugi gradbeni inženirski objekti (5 %)



Strukturni razlogi za rast cen stanovanjskih 
nepremičnin in prihodnjo dinamiko gradnje
• Nizka brezposelnost, rast razpoložljivega dohodka (rast blaginje 

povečuje potrebo po površini na osebo), visoka stopnja varčevanja, 
nizki donosi na varne naložbe, ugodni posojilni pogoji

• Pomemben del rezervacij in avansov

• Preteklo pomanjkanje stanovanjske gradnje

• Priseljevanje ljudi v Slovenijo



Cene stanovanjskih nepremičnin stimulativno 
vplivajo na stanovanjsko gradnjo



Razlogi za rast druge gradnje

Velike državne investicije (promet, elektro omrežje in zdravstvo ter socialna oskrba)

• Prometna infrastruktura (2. tir, 3. razvojna os)

• Energetska infrastruktura (podpora toplotnim črpalkam in solarnim elektrarnam)

• Investicije v zdravstvu in socialni oskrbi

Poslovne investicije (kapacitete, spletna trgovina, tehnološke spremembe)

• Komunikacijska omrežja (5G)

• Logistika, trgovina, industrija (negotovo)

Razpoložljivi viri financiranja

• EU sredstva iz večletnega finančnega programa

• Načrt za okrevanje in odpornost

• EIB posojila

• Komercialna posojila



Vhodni cenovni pritiski bodo predstavljali velik del 
razlike med realno in nominalno rastjo



Ocenjena nominalna rast investicij visoka



Pomen investicij v zgradbe in objekte v BDP 
naj bi se krepil

2008-2021

Zgradbe in objekti, v % od BDP 9,5%

glede na vse investicije v osnovna sredstva, v % 46,0%



Tveganja: 15-25 % verjetnost nižje rasti

• Lahko omejena dosegljivost materiala in pomanjkanje zaposlenih 
pomembno vplivata na dinamiko del? P = 20 % 

• Ali lahko dodaten dvig cen (povezava z omejenostjo) gradbenih 
materialov zavre realno rast gradbenih del? P = 25 % 

• Ali lahko politične preference sestave nove vlade dajo več poudarka 
tekočem trošenju ali javno-finančni konsolidaciji napram začrtanem 
investicijskim programom? P = 15 % 

• Ali lahko ponovno izvajanje fiskalnega pravila v 2023 omeji dinamiko 
rasti? P = 25 % 


