Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve

Številka: 411-01/14-18/
Ljubljana, 15. 5. 2014
Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija
za mednarodne odnose in evropske zadeve na 36. seji, 12. 5. 2014, sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu programa stabilnosti - dopolnitev 2014
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 36. seji, 12. 5. 2014
obravnavala Predlog programa stabilnosti - dopolnitev 2014, ki ga je Drţavnemu
zboru v seznanitev poslala Vlada Republike Slovenije.
Komisija se je seznanila s Predlogom programa stabilnosti - dopolnitev 2014.
Uvodno predstavitev je podala mag. Saša Jazbec, generalna direktorica, Direktorata
za proračun na Ministrstvu za finance. Povedala je, da cilji javno finančne politike
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 sledijo zahtevam in priporočilom Sveta EU v
okviru zavez Pakta stabilnosti in rasti ter v skladu s postopkom preseţnega
primanjkljaja. Doseganje scenarija s fiskalnim naporom v srednjeročnem obdobju je
predvideno s prepletanjem ekonomske politike, strukturnih in institucionalnih
sprememb. Spremembe morajo odraţati ukrepe trajne in strukturne narave,
upoštevana pa morajo biti tudi fiskalna tveganja. Slovenija v letu 2014 sledi
fiskalnemu cilju, da doseţe primanjkljaj sektorja drţave v višini 3,2% BDP, v 2015 pa
2,5% BDP, brez upoštevanja morebitnih enkratnih izdatkov. Dokapitalizacija bank v
letu 2014 je načrtovana v višini 0,9 % BDP, in dejansko pomeni dokončanje procesa
oz. zamik dokapitalizacij iz leta 2013. Z upoštevanjem teh izdatkov bo Slovenija v
letu 2014 dosegla primanjkljaj sektorja drţave v višini 4,1% BDP. Za leto 2015 je
načrtovano nadaljnje izboljšanje primanjkljaja sektorja drţave na 2,5% BDP.
Člani komisije opozarjajo, da se Slovenija sooča s čezmernimi makroekonomskimi
neravnoteţji, ki zahtevajo nadaljnje odločne ukrepe politike. Tveganja, da bo
gospodarska aktivnost niţja od pričakovanj, ostajajo realna. Izzivi za slovensko
gospodarstvo ostajajo potreba po sanaciji bančnega sektorja, obravnavanje
drţavnega lastništva, zagotovitev stabilnosti javnih financ, izboljšanje izvoznih
rezultatov in konkurenčnost ter povečanje dobičkonosnosti in sposobnosti preţivetja
gospodarskih subjektov.

2

Če Slovenija ţeli učinkovito odpraviti neravnoteţja in v celoti uresničiti potencial za
rast, bo morala, po mnenju članov komisije, pristopiti k ukrepanju tako na prihodkovni
kot odhodkovni strani proračuna. Po mnenju članov komisije se stopnjuje povečanje
obremenjenosti tistih poslovnih subjektov, ki prispevajo v proračun, kar vpliva na
poslabšanje njihove konkurenčnosti. Člani komisije opozarjajo, da ne bi smeli
obremenjevati gospodarstva z uvajanjem ukrepov, ki nasprotujejo gospodarski rasti.
Skrb vzbuja povečanje deleţa dolga v razmerju BDP, ki naj bi se po napovedih še
naprej povečeval v letu 2014. Zato je utemeljeno pričakovanje spremembe politik na
odhodkovni strani proračuna, ki bi bile usmerjene v zmanjšanje javno finančnih
odhodkov. Pričakovanje, da bo glavni dejavnik gospodarske rasti v letih 2014 do
2016 izvoz, je nerealno. Izvozni rezultati so slabši in kaţejo, da Slovenija ne
konkurira uspešno na zunanjih trgih.
Trend slabitve konkurenčnosti slovenskega gospodarstva vpliva na trend gibanja
deleţev na izvoznih trgih. To ovira tudi naloţbe in ustvarjanje novih delovnih mest.
Poslabšanje stroškovne konkurenčnosti je posledica naraščajočih stroškov dela. Tudi
tuje naloţbe so niţje kot v drugih primerljivih drţavah. Izziv za zmanjševanje dolga
predstavljajo pričakovanja glede prihodkov od prodaje finančnega premoţenja
drţave. Proces privatizacije naj bi po pričakovanjih privabil tokove neposrednih tujih
investicij, vendar je zaznati majhen napredek.
Člani komisije izpostavljajo odgovornost bančnega sektorja za njegovo nadaljnjo
konsolidacijo. Izrečeno je bilo mnenje, da so v bančnem sektorju potrebni ukrepi, na
podlagi katerih bi bili bančniki kot odgovorni posojilodajalci deleţni ustrezne
obravnave posledic njihovih ravnanj, ki so povzročila finančno krizo (t.j., da bi delili
usodo ostalih drţavljanov).
***
Za poročevalca je bil določen član komisije Alojz Kovšca.
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