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PREHOD NA EVRO IN INFLACIJA V SLOVENIJI  
 
Če upoštevamo znižanje skupnega letnega harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin (HICŽP) 
na 2,8 % v januarju 2007 in dodaten padec na 2,3 % v februarju 2007 (v decembru 2006 je bila rast  
3,0 %) in če upoštevamo široka pričakovanja, da se bodo cene življenjskih potrebščin povišale, ter ob tem 
še veliko medijsko pozornost, ki so jo deležni podatki o inflaciji, kaže, da so bili učinki prehoda na evro 
opazni, vendar ne tako pomembni, da bi povzročili splošen dvig cen. Začasni izračuni kažejo, da bo 
skupni (enkratni) učinek uvedbe evra v obdobju prehoda in po njem najverjetneje znašal okoli 0,3 
odstotne točke.  
 
Letna rast HICŽP za januar 2007 je v Sloveniji znašala 2,8 %, v decembru 2006 pa 3,0 %. V primerjavi s 
prejšnjim mesecem je bila rast negativna (-0.5 %), kar je bilo v zadnjih nekaj letih zaradi sezonskih 
razprodaj sicer značilno za mesec januar. Statistični urad RS je sporočil, da je bilo znižanje cen v januarju 
2007 nekoliko večje kot v istem mesecu v prejšnjih letih, večinoma zaradi sprememb v cenah energije. 
Letna inflacija, merjena s HICŽP, se je v februarju 2007 znižala na 2,3 %. 
 
Eurostat meni, da so metode, ki jih uporablja SURS za izračunavanje slovenskega HICŽP, v splošnem 
dobre. Metodološke osnove se skladajo z mednarodnimi zahtevami, ki veljajo za področje HICŽP; tudi 
natančnost in zanesljivost slovenskega HICŽP sta ustrezni1. 
 
SURS je v januarju 20072 prvič analiziral vpliv prevzema evra na cene v decembru 2006. Opazil je 
nekatera neobičajna povišanja cen v gostinstvu kot tudi v nekaterih drugih skupinah (storitve za osebno 
nego, obutev in čevljarske storitve, popravilo gospodinjskih naprav, popravila in prevozne storitve). V 
decembru je bil vpliv neobičajnih podražitev v gostinstvu ocenjen na 0.12 odstotne točke, podražitve v 
drugih skupinah pa so dodale še 0.12 odstotne točke. SURS je opozoril tudi na nekatere dodatne 
neobičajne podražitve istih izdelkov in storitev v januarju 2007 ter na zvišanje cen storitev za rekreacijo in 
šport.  
 
Na podlagi predhodnih podatkov, ki jih je posredoval SURS, Eurostat meni, da bo verjetni skupni vpliv 
prehoda na evro na skupno rast drobnoprodajnih cen znašal okoli 0,3 odstotne točke. Glede na znižanje 
skupnega letnega HICŽP na 2,8 % v januarju 2007 in dodaten padec v februarju 2007 kaže, da so učinki 
prehoda na evro sicer opazni, vendar niso tako pomembni, da bi povzročili dvig inflacije, merjene s 
HICŽP. To se v veliki meri sklada tudi z izkušnjami prvega vala prehoda na evro3. 
 
Urad za makroekonomske analize in razvoj je prav tako pripravil analizo učinkov uvedbe evra na 
inflacijo, v kateri ugotavlja, da je bil skupni učinek na indeks cen življenjskih potrebščin 0.24 odstotne 
točke. 
 
Eurostat bo svoje zaključke glede vpliva uvedbe evra po potrebi ažuriral, ko bodo na voljo dodatne 
informacije. 
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