
 19. 4. 2021 

 

Izjava za javnost: Fiskalni svet ob zaznanih negotovostih opozarja 

na večanje tveganj za srednjeročno vzdržnost javnih financ 

  

V trenutnih negotovih razmerah je zaradi izjemnih okoliščin in skladno z Zakonom o fiskalnem 
pravilu dovoljeno odstopanje od srednjeročne uravnoteženosti, če to ne ogrozi srednjeročne 
vzdržnosti javnih financ. Za leti 2021 in 2022 projekcije v predloženih proračunskih dokumentih 
nakazujejo ekspanzivno fiskalno politiko, ki je glede na trenutno razpoložljive napovedi 
proticiklična, vendar so nekateri že sprejeti ukrepi tudi strukturni, zato bodo bremenili prihodnji 
položaj javnih financ. Predvideno poslabšanje strukturnega položaja v teh dveh letih izhaja sicer 
zlasti iz povečane investicijske aktivnosti države, ki naj bi bila le v manjši meri financirana z 
nepovratnimi evropskimi sredstvi. V obdobju 2023–2024 predvideno zmanjšanje nominalnega 
primanjkljaja nakazuje nekoliko restriktivnejšo fiskalno politiko, ki bi bila po trenutno znanih 
makroekonomskih napovedih ustrezna. Projekcija poleg tega v določenem delu izdatkov ni 
realistična oziroma bi za uresničitev zahtevala sprejetje ukrepov, ki v predloženih dokumentih 
niso predstavljeni. Precej optimistične so tudi predpostavke glede sposobnosti pridobivanja 
evropskih sredstev. Do vključno leta 2024 naj bi namreč porabili več kot tri četrtine vseh 
nepovratnih sredstev, ki so na voljo v naslednjih desetih letih. Povišanje dolga v krizi je v pretežni 
meri razumljivo, predvideno visoko nominalno rast dolga pa bi bilo potrebno učinkovito izkoristiti 
za krepitev gospodarskega potenciala. Ob tem opozarjamo, da bi lahko vztrajanje dolga na 
visoki ravni zlasti ob javnofinančnih izzivih staranja prebivalstva in morebitnih novih šokih 
dodatno ogrozilo dolgoročno vzdržnost javnih financ. Fiskalni svet ocenjuje, da so bili ukrepi, 
sprejeti za omejevanje posledic epidemije, ustrezno zasnovani, njihov obseg pa je bil primerljiv 
z drugimi državami EU. Vendar so bili poleg ukrepov za omejevanje posledic epidemije v 
zadnjem obdobju sprejeti oziroma napovedani ukrepi, ki po ocenah Fiskalnega sveta 
poslabšujejo strukturni položaj javnih financ in tako omejujejo manevrski prostor za delovanje 
fiskalne politike v naslednjih letih. Takšno ukrepanje je še posebej v danih razmerah neustrezno, 
zato pozivamo vse deležnike, da ne sprejemajo nadaljnjih strukturnih ukrepov, ki bi ta manevrski 
prostor dodatno omejevali. 
 


