
POMLADANSKA 
NAPOVED 
GOSPODARSKIH 
GIBANJ 2018

- Nadaljevanje ugodnih gospodarskih 
gibanj v mednarodnem okolju.

- Postopen dvig zgodovinsko nizkih 
obrestnih mer.

- Nadaljnje izboljšanje javnofinančnega 
salda.

- Odsotnost šokov na surovinskih trgih.

Tveganja za uresničitev osrednjega 
scenarija gospodarske napovedi so 
približno uravnotežena. Možnosti za 
višjo gospodarsko rast so na kratek 
rok povezane predvsem z dejavniki 
v domačem okolju, v mednarodnem 
okolju pa prevladujejo negativna 
tveganja.

IZHODIŠČA

TVEGANJA

Rast zaposlenosti bo 
letos še precej visoka, 
v prihodnjih letih 
pa se bo predvsem 
pod vplivom 
demografskih 
sprememb 
postopoma umirila.

Inflacija bo letos 
ostala razmeroma 
nizka, v prihodnjih 
dveh letih pa se bo 
zmerno povišala. 

Nadaljevala se 
bo visoka in 
široko osnovana 
gospodarska rast.

Rast izvoza bo ostala 
visoka, pomemben 
dejavnik rasti bo tudi 
domača potrošnja. 
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