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 COVID kriza se vse bolj jasno kaže kot 

najhujša mirnodobra kriza v zadnjem 

stoletju 

 Gre za krizo, ki ima svoj izvor v 

zdravstvenem šoku in ne v ekonomskih 

dejavnikih 

 Kriza je ob izbruhu predstavljala 

predvsem zdravstveni izziv, sedaj pa se 

vse bolj jasno kažejo njeni gospodarski 

in širše družbeni problemi in izzivi



 Odgovarjanje EU območja na 
pandemijo

 Ključni gospodarske izzivi EU 
na kratek in srednji rok

 Slovenija in njeno gospodarsko 
soočanje s pandemijo  

 Trije ključni gospodarski izzivi 
Slovenije kratek in srednji rok 



1. Odgovarjanje EU območja na 

pandemijo
 EU je v leto 2020 vstopila s popolnoma  

prenovljeno strukturo svojih glavnih institucij  

 Izvoljeni novi člani Evropskega parlamenta

 Izvoljen nov predsednik Evropske unije

 Izvoljena nova sestava Evropske komisije 

 Temeljne vsebinske prioritete EU za naslednje 

desetletje poudarjata naslednji dve usmeritvi:

 Prehod v brezogljično družbo do leta 2050 na 

osnovi tki. Evropskega zelenega programa  

 Prehod v digitalno družbo, s katero naj bi se 

dosegla digitalna preobrazba ljudi in družbe 



1. Odgovarjanje EU območja na 

pandemijo
 Izhodiščna dejstva za odgovarjanje na krizo

 Zdravstvo je v strukturi ekonomskega upravljanja 

EU v popolni pristojnosti članic

 Čeprav pandemija predstavlja simetrični šok za 

EU države, pa so njegove gospodarske posledice 

zelo asimetrične 

 Posledice na „jugu“ EU večje kot na „severu“

 Zdravstvena kriza najhujša v Italiji in Španiji

 Turizem kot ena najbolj pomembnih panog

 Večji delež zaposlenih v neformalnih oblikah

 Davčni sistemi z manjšo absorpcijo šokov 



2. Odgovarjanje EU območja na 

pandemijo

 Ukrepi za blaženje COVID krize predvsem na 

nacionalnem nivoju držav članic 

 Ukrepi so bili konceptualno podobni kot drugod 

po svetu; temeljili so na zapiranju družbe, to pa je 

bilo spremljano s iskalnimi paketi namenjenimi  

tako gospodarstvu kot prebivalstvu

 Fiskalni paketi so bili po pravilu obsežnejši na 

„severu“ EU kot na „jugu“ in to predvsem zaradi 

njihovega boljšega fiskalnega položaja tako v 

pogledu javnofinančnega salda kot javnega dolga



2. Odgovarjanje EU območja na 

pandemijo
 Ukrepi na nivoju EU / evro območja po 

institucijah, ki so zanje pristojne

 ECB; za razliko od prejšnje globalne finančne 

krize tokrat reagirala hitro in zelo obsežno

 Evropska komisija; tudi ona je reagirala hitro na 

področjih svoje pristojnosti in to z začasnim 

rahljanjem fiskalnih pravil in pravil o državnih 

pomočeh ter s prerazpodelitvijo kohezijskih 

sredstev v proračunu EU

 ESM; polno operativen za pomoč državam v krizi

 EIB; polno operativna povečanje kreditiranja



2. Odgovarjanje EU evro 

območja na COVID krizo 
 Čeprav je ECB reagirala hitro, to ni moglo 

nadomestiti institucionalne slabosti EU, to pa 

je možnost fiskalne intervencije na EU nivoju 

 Že v dokaj zgodnji fazi reševanja COVID 

krize je bilo doseženo soglasje, da je potrebno 

zagotoviti bistveno več sredstev na EU nivoju

 Dva osnovna pristopa kako to doseči

 Vzpostaviti nov solidarnostni instrument, ki bo 

temeljil na skupnem zadolževanju EU 

 Uporabiti obstoječe instrumente, ki temeljijo 

izključno na dodatnem zadolževanju držav članic 



2. Odgovarjanje EU evro 

območja na COVID krizo
 Dogovor Francije in Nemčije o solidarnostnem  

instrumentu (sprememba stališča slednje) 

omogočil dogovor o VFO in NGEU julija 2020; 

to je bilo nujno za ohranitev skupnega trga

Mlrd EUR, cene 2018

2014-2020

(EU-27)

Predlog 

EK 

2.5.2018

Predlog EK

27.5.2020

Dogovor na Evropskem 

svetu

21.7.2020

VFO VFO VFO NGEU Skupaj VFO NGEU Skupaj

1. Skupni trg, inovacije in digitalizacija 116 166 141 70 210 133 11 143

2. Kohezija, odpornost in vrednote 387 392 379 610 989 378 722 1.100

Kohezijska politika 369 332 323 - 323 330 - 330

Instrument za obnovo in odpornost - - - 560 560 - 673 673

Subvencije - - - 310 310 - 313 313

Posojila - - - 250 250 - 360 360

REACT EU - - - 50 50 - 48 48

3. Naravni viri in okolje 400 337 357 45 402 356 18 374

Skupna kmetijska politika 383 324 333 15 348 336 8 344

Sklad za pravičen prehod - - 10 30 40 8 10 18

4. Migracije in upravljanje z mejami 10 31 31 0 31 23 0 23

5. Odpornost, varnost in obramba 2 24 15 10 25 13 0 13

6. EU kot globalni partner 96 109 103 15 118 98 0 98

7. Administracija 71 76 75 0 75 73 0 73

Skupaj 1.082 1.135 1.100 750 1.850 1.074 750 1.824



2. Kaj je v EU gospodarstvu 

pričakovati na kratek rok – 2022? 
 ECB bo nadaljevala s svojo ultra liberalno 

monetarno politiko; obrestne mere bodo še 

ostale na sedanjem nizkem nivoju

 Fiskalna politika bo še v naprej osredotočena 

na reševanje zdravstvene krize in pomoč 

gospodarstvu, bodo pa fiskalni paketi manj 

obsežni kot so bili (problem „zombi“

 Bančni sektor se bo začel soočati z večjimi  

dohodkovnimi problemi in slabimi krediti 

 Strukturne politike bodo dajale poudarek 

blaženju socialnih problemov  



2. …. in kaj na srednji rok – do leta 

2025?
 Ključen gospodarski izziv bo sprememba 

„policy mix-a“ monetarne in fiskalne politike; 

ta bo močno odvisna od razvoja pandemije 

 monetarna politika; Pod vplivom inflacije je realno 

pričakovati spremembe v delovanju ECB (najprej 

manj odkupov, nato rast obrestne mere), to pa bo 

imelo vpliv na status EU držav na finančnih trgih

 fiskalna politika; EU bo nadaljevala pod v smeri 

fiskalnega povezovanja; dve komponenti 

 Fiskalna unija; Gre večjo stopnjo delitve tveganj, za 

skupno zadolževanje, za večji skupen proračun. 

 Fiskalna pravila; Gre za skupna pravila držav članic pri 

vodenju nacionalnih fiskalnih politik. 



2. …. in kaj na srednji rok – do 

leta 2025?
 Drugi pomembni gospodarski izzivi EU 

območja

 Doseganje pravega ravnovesja med fiskalno 

konsolidacijo (fiskalna pravila) in investicijami, 

ki bodo potrebne za doseganje ciljev zelenega 

preboja in krepitev digitalizacije

 Nadaljevanje odmika od globalizacije (trend 

spreminjanja dobaviteljskih verig) in krepitev 

strateške neodvisnosti  

 Iskanje vloge EU v globalnem repozicioniraju

velesil, še zlasti v kontekstu doseganja klimatskih 

ciljev in povečanih migracij   



3. Slovenija in njeno gospodarsko 

soočanje s pandemijo

 Slovenija je ob izbruhu krize v mnogočem 

delila usodo drugih EU držav in je nanjo tudi 

podobno reagirala

 Leta 2020 smo zabeležili močan padec 

gospodarske rasti (preko 5% BDP)

 Na izbruh krize Slovenija reagirala z obsežnimi  

fiskalnimi paketi za reševanje prebivalstva in 

gospodarstva (preprečili večjo nezaposlenost) 

 Posledično je država beležila visok deficit javnih 

financ in hitro rast javnega dolga 



3. Slovenija in njeno gospodarsko 

soočanje s pandemijo
 Ključne značilnost leta 2021

 Gospodarska rast nadpovprečna v okviru EU, 

zelo pozitivni tudi rezultati glede nezaposlenosti

 Doseganje gospodarske rasti s veliki fiskalnimi 

vložki; ti relativno večji kot v povprečju EU

 Kljub solidni gospodarski rasti država nadaljuje 

z zelo visokimi stopnjami deficita; ta je posledica 

 Povečanega obsega protikriznih izdatkov, v znatni 

meri še vedno iz naslova dodatkov – pritisk na plače  

 Močnega povečanja obsega investicij, delno za vojsko, 

predvsem pa za različne infrastrukturne objekte



4. Trije ključni gospodarski izzivi  

za Slovenijo 

 Rast inflacije – ali gre res za samo prehodni  

pojav, ali pa bomo višjo stopnjo inflacije 

živeli tudi po naslednji pomladi?

 Javne finance – kako zadržati stabilnost v 

javnih financah?

 Razvojna usmeritev – kako vzpostaviti 

pogoje za  višjo produktivnost in vzdržen 

razvoj? 



4. Trije ključni gospodarski izzivi  

za Slovenijo – inflacija 
 Razlogi za rast inflacije v drugi polovici 2021 

 Obnovljena gospodarska rast, ki jo spremlja rast 

cen surovih 

 Hitro in močno povečanje cen nekaterih repro

materialov ter transportih storitev 

 Rast cen energentov v EU tudi posledica velike 

odvisnosti od uvoza plina iz Rusije

 Pomanjkanje delovne sile in pritisk na plače

 Za kakšno inflacijo gre? 

 „Sezonsko“, ki bo izzvenela naslednjo pomlad

 „Bolj trajno“, kar pomeni, da bomo z njo živeli 

daljše obdobje  



4. Trije ključni gospodarski izzivi za 

Slovenijo – javne finance
 Javnofinančna slika države se hitro slabša,  

odgovor politike pa je izrazito tvegan

 Država sprejela proračune za 2022 in 2023 z 

izrazito veliki deficiti; v evro skupini bo Slovenija 

imela največji strukturni primanjkljaj 

 Spremembe v davčnem sistemu povečuje luknjo v 

javnih financah; rast ne bo pokrila izpada

 Dolgoročno fiskalno vzdržnost še poslabšuje 

staranje delovne sile in odsotnost reform, ki bi ta 

problem resno naslavljale 

 Boniteta na trgih ostaja dobra, a izključno zaradi 

dobre bonitete EU / evro območja kot celote  



4. Trije ključni gospodarski izzivi za 

Slovenijo – razvojna usmeritev

 Dinamika razvoja Slovenije je v zadnjem 

desetletju pešala; konkurenti so nas 

pospešeno dohitevali in celo prehitevali

 Država nima izoblikovane neke jasne 

razvojne usmeritve – ne vemo kam naj bi šli

 Že leta brez strategije razvoja države 

 Nekateri poskusi v tej smeri zelo neposrečeni   

 Jasna razvoja usmeritev bi bila vsebinsko še 

kako potrebna, je pa sedaj tudi finančno

mogoča (bistveno več EU sredstev) 



4. Trije ključni gospodarski izzivi za 

Slovenijo – razvojna usmeritev
 Kakšna naj bi bila ta razvojna usmeritev? 

 Usmerjena v razvojni preboj, to pa konkretno 

pomeni, da bi sredstva morali prioritetno 

usmeriti v povečanje produktivnosti 



4. Trije ključni gospodarski izzivi za 

Slovenijo – razvojna usmeritev

 Kot je razvidno iz Načrta za okrevanje in 

odpornost, katerega smo posredovali v EU, se 

za to smer žal nismo odločili

 Vsebinsko dokument zagovarja nadaljevanje 

razvojna po principu „business as usual“

 Postopkovno pa je bil dokument pripravljen v 

zaprtem krogu pripravljen v konzultaciji z zelo 

omejenim profilom deležnikov

 Določene korekcije so še možne v kontekstu 

programiranja sredstev iz naslova kohezijske 

politike in razvoja podeželja, ki še poteka.  


