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Proračunski dokumenti so pripravljeni v razmerah povečane negotovosti:

poslabšanje razpoloženja in obetov za gospodarsko rast v glavnih partnericah

2www.fs-rs.si



Posledično se nižajo tudi gospodarske napovedi za Slovenijo, a je osnovni scenarij

UMAR zelo podoben predkriznim pričakovanjem

3www.fs-rs.si



Primanjkljaj državnega proračuna naj bi se prihodnje leto občutno povečal, v letu

2024 pa naj bi se znižal na najnižjo raven po začetku epidemije
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Predvideni primanjkljaj v 2023 bo v podobni meri posledica obsežnih ukrepov za

blažitev draginje, ki v veliki meri sicer še niso dorečeni, ter primanjkljaja brez

upoštevanja izrednih dejavnikov
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Povečanje primanjkljaja v 2023 bo izhajalo iz učinka obsežnih ukrepov za blažitev

draginje, nadaljnje rasti že visoke ravni investicij ter povečanja ostale porabe, ki je v

veliki meri posledica diskrecijskih ukrepov in visoke rezerve
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Rast cikličnih prihodkov se bo zaradi gospodarskega ohlajanja upočasnila, projekcije

EU sredstev pa so nerealistično visoke predvsem glede sredstev NOO in nove

finančne perspektive
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Predvidena visoka rast odhodkov (brez COVID in draginje) bo poleg višje tekoče in

investicijske porabe v veliki meri izhajala iz obsežne rezerve, povezane z EU sredstvi
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Nadaljuje se po naši oceni nerealistično visoko načrtovanje investicijske porabe, ki bo

le deloma financirana z razpoložljivimi EU sredstvi
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Rast tekoče porabe bo predvsem posledica diskrecijskih ukrepov, sprejetih po

uveljavitvi proračuna jeseni lani, katerih učinek bo prihodnje leto znašal okoli 2 % BDP
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Delež bruto dolga v BDP naj bi se do konca 2024 znižal na 70 % BDP, kar bo

predvsem posledica inflacije
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Tveganja za morebitno poslabšanje srednjeročne vzdržnosti javnega dolga so po

naši analizi na podlagi predlaganih proračunskih dokumentov razmeroma omejena
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1,3 6,3 10,0 13,5



V letu 2023 bo podobno kot letos ekspanzivnost fiskalne politike izhajala iz

investicijskih načrtov in porabe EU sredstev, ki pa po naši oceni ne bodo v celoti

realizirani
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Naravnanost fiskalne politike (brez upoštevanja enkratnih dejavnikov in investicijske

porabe) pa je v povprečju prihodnjih dveh let razmeroma nevtralna, kar je primerno

glede na trenutno pričakovani ciklični položaj gospodarstva
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