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Poročilo Evropske komisije

Neravnotežij ni več,  
a nujne so nekatere reforme
Analiza gospodarskih in socialnih razmer v Sloveniji, ki jo je pripravila 
Evropska komisija, izpostavlja ključna področja, na katerih mora 
Slovenija ukrepati, preden bo prepozno. 
Barbara Perko

Slovenija se ne sooča več z makroekonomskimi nerav-
notežji, je glavno sporočilo analize, ki jo je sredi marca 
predstavila Evropska komisija. K odpravi pomembnih 
tveganj je pripomogla visoka gospodarska rast. Ta 
naj bi se nadaljevala tudi letos in v 2019. Izboljšalo se 
je zunanje okolje, stroškovna konkurenčnost ostaja 
močna, prav tako okrevajo zasebne naložbe. Obseg 
naložb še ni dosegel predkrizne ravni, a se postopoma 
povečuje. 

Zadovoljivo je tudi stanje glede javnofinančnega 
primanjkljaja, ki se je znižal na 0,8 % BDP. Javni dolg 
(76,4 %) je višji od referenčne vrednosti (60 % BDP), 
vendar se zmanjšuje. Osnutek proračunskega načrta 
za letošnje leto pa nakazuje možnost za tveganje, da 
ne bo skladen s pravili Pakta za stabilnost in rast. 

Komisija je zabeležila znaten napredek pri izboljša-
nju pogojev financiranja in pri spodbujanju trajnega 
reševanja slabih posojil, kot tudi pri izvajanju stra-
tegije Družbe za upravljanje terjatev bank. Določen 
napredek je viden na področju dostopa do alterna-
tivnih virov financiranja, zmanjševanja upravnega 
bremena za podjetja in pri zagotavljanju dobrega 
upravljanja podjetij v državni lasti. 

Čeprav je bil opažen določen napredek na 
področju zaposljivosti nizko usposobljenih in starej-
ših delavcev, pa je stopnja zaposlenosti starejših 
delavcev še vedno nizka. Staranje prebivalstva je 
eno ključnih področij, ki mu mora Slovenija posvetiti 
pozornost. Nujno potrebni so ukrepi, ki bodo spod-
budili daljšo delovno dobo ter izboljšali učinkovitost 
izdatkov za zdravstvo in dolgotrajno oskrbo. Odstotek 
starejših, ki jim stalno grozi revščina, je v Sloveniji 
med najvišjimi v EU. 

Nujna je dolgoročna vzdržnost javnih financ

»Predstavljen poglobljen pregled je za Slovenijo poka-
zal, da smo na pravi poti, ki jo je treba nadaljevati. 
Seveda smo lahko zadovoljni, a se je treba zavedati, 
da še vedno nismo dosegli srednjeročne uravnoteže-
nosti javnih financ ali zagotovili ustreznega fiskalnega 
prostora za to, da bi se država lahko učinkovito 

spopadla s pričakovanimi negativnimi posledicami 
naslednjega obrata v gospodarskem ciklu,« v svojem 
odzivu pravijo na ministrstvu za finance. »Zato se 
moramo za pozitivne dolgoročne učinke aktivno 
posvetiti strukturnim reformam, vezanim na demo-
grafska tveganja. V najkrajšem možnem času moramo 
sprejeti ukrepe za dolgoročno vzdržnost javnih financ, 
predvsem na področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe 
in pokojninskega sistema.«

»Evropska komisija je v poročilu izpostavila, da 
mora Slovenija ugodne makroekonomske razmere 
izkoristiti za strukturne reforme, ki bodo koristile 
stabilnosti družbe in vzdržnosti fiskalne politike. 
Slovenske prioritete naj bi bile povečana zaposljivost 
nizko usposobljenih in starejših delavcev, izboljšanje 
dostopa do alternativnih, nebančnih virov financira-
nja za podjetja, zmanjšanje upravnega bremena za 
podjetja in zagotavljanje dobrega upravljanja podjetij 
v državni lasti. Ohranitev visoke vpletenosti države 
v upravljanje državnih podjetij povečuje tveganja za 
finančno stabilnost in javne finance države, kar je 
pokazala kriza v letu 2013. Lahko bi rekli, da je trg dela 
prioriteta številka 1, napredek pa bi bilo treba narediti 
tudi na spodbujanju skrajševanja časa študija, vpisa 
mladih v programe, ki jih delodajalci potrebujejo, in 
podaljševanja delovne dobe pri starejših zaposlenih,« 
na področja, ki jih ne smemo spregledati, opozarja 
Bojan Ivanc, glavni ekonomist pri Analitiki GZS. gg

»Poročilo o Sloveniji podaja korektno oceno stanja 
v državi in ustrezno navaja njene ključne izzive 
(pokojninska reforma, trg dela, socialni položaj 
posameznikov). Veseli me, da poročilo vključuje 
tudi pregled uresničevanja zavez iz Evropskega 
stebra socialnih pravic ter socialno komponento in 
trg dela tako prvič enakovredno postavlja ob bok 
makroekonomskim in fiskalnim ciljem.« Dr. Anja 
Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti

Analiza je pokazala, 
da je neenakost med 
prebivalstvom nizka 
in da se izboljšujejo 
socialni trendi.

Vir: ECFIN izračuni na podlagi 
zimske gospodarske napovedi 
Evropske komisije
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