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Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je, na podlagi 20. člena Poslovnika
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) in drugega
odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1 in
95/09 - odl. US), oblikovala naslednje
Mnenje
k Poročilu o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2017
Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je na 8. seji 27.
6. 2018 obravnavala Poročilo o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2017, ki ga je v
obravnavo predložil Fiskalni svet.
Komisija se je seznanila s poročilom.
V razmerah relativno visoke gospodarske rasti je bil ob povečanih javnofinančnih
prihodkih dosežen tudi presežek salda sektorja država, kar za Slovenijo pomeni
korak bliže k strukturnemu ravnotežju. Kljub ugodnim narodno gospodarskim
rezultatom pa Fiskalni svet opozarja na tveganja, ki jim je Slovenija še vedno
izpostavljena. Pri tem posebej poudarja visok javni dolg ter vse večje javnofinančne
stroške, kot posledica staranja prebivalstva. Zavedati se je treba, da obdobje visoke
gospodarske rasti in izrazito nizkih obrestnih mer ne bo trajalo, zato je že sedaj treba
temu dejstvu, ob spoštovanju fiskalnih pravil, prilagoditi načrtovanje proračunskih
izdatkov. Ocena skladnosti proračunov sektorja država s fiskalnimi pravili kaže sicer
na približevanje srednjeročnemu fiskalnemu cilju in to celo hitreje kot je zahtevano,
vendar pa trajnejše izboljšanje javnih financ, ob pomanjkanju ustreznih ukrepov kljub
ugodnim makroekonomskim gibanjem v zadnjih letih, še naprej ostaja neizpolnjen
cilj.
Glede pogojev delovanja Fiskalnega sveta je bilo pojasnjeno, da pridobivanje
podatkov, ki jih Fiskalni svet potrebuje za pripravo ocene o skladnosti javnofinančne
politike s fiskalnimi pravili poteka v skladu s pričakovanji, več pripravljenosti za
sodelovanje pa bi si želeli predvsem s strani Banke Slovenije in Statističnega urada
Republike Slovenije. Ker se obseg dela povečuje, si prizadevajo za večje število
sodelavcev, saj ugotavljajo, da trenutno število uslužbencev (4) ni zadostno.
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Na nekatera konkretna vprašanja, ki so se nanašala na problematiko demografskih
gibanj in staranja prebivalstva, probleme sistema izobraževanja ter primanjklja na
trgu dela, delitve sredstev na lokalnih ravneh ter v zvezi s tem podajanjem mnenj
Fiskalnega sveta je bilo odgovorjeno, da kakršnakoli izvršilna funkcija ni v domeni
Fiskalnega sveta ter da je delitev in struktura proračunskih izdatkov stvar odločitev,
na katere Fiskalni svet nima vpliva in vanje ne posega, saj se osredotoča zgolj na
agregatno raven izdatkov oziroma porabe.
***
Za poročevalko je bila določena predsednica komisije mag. Marija Lah.
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