
Župančičeva ulica 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana

T: 01-369-6600
F: 01-369-6609
E: gp.mf@gov.si
www.mf.gov.si

Številka: 542-141/2016/81
Ljubljana, 13. 11. 2020

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na letnem zasedanju Skupine 
Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada, ki je potekalo virtualno od 12. do 18. 
oktobra 2020 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17)
je Vlada Republike Slovenije na .... seji dne .... pod točko … sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na letnem 
zasedanju Skupine Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada, ki je potekalo virtualno od 
12. do 18. oktobra 2020.

        Dr. Božo Predalič
          GENERALNI SEKRETAR 

Sklep prejmejo:
 Ministrstvo za finance, 
 Banka Slovenije,
 Ministrstvo za zunanje zadeve,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
 Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije. 

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- mag. Marjan Divjak, generalni direktor Direktorata za zakladništvo, Ministrstvo za finance;
- Urška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem, Ministrstvo za finance;
- Janja Jereb, vodja Sektorja za bančništvo po pooblastilu ministra, Ministrstvo za finance;
- Irena Ferkulj, sekretarka v Sektorju za bančništvo, Ministrstvo za finance.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
/



6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: /



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.
II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 



načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: /

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                 mag. Andrej Šircelj
                                          MINISTER

PRILOGA:

- Priloga 1: Predlog sklepa
- Priloga 2: Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na letnem zasedanju Skupine Svetovne 
banke in Mednarodnega denarnega sklada, ki je potekalo virtualno od 12. do 18. oktobra 2020



Priloga 1 

SKLEP

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je 
Vlada Republike Slovenije na .... seji dne .... pod točko … sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je sprejela poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na letnem 
zasedanju Skupine Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada, ki je potekalo virtualno od 
12. do 18. oktobra 2020. 

          Dr. Božo Predalič
          GENERALNI SEKRETAR 



Priloga 2

Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na letnem zasedanju Skupine Svetovne 
banke in Mednarodnega denarnega sklada, ki je potekalo virtualno od 12. do 18. oktobra 2020

Na letnem zasedanju Skupine Svetovne banke (SSB) in Mednarodnega denarnega sklada (MDS), ki 
je potekalo virtualno od 12. do 18. oktobra 2020, je sodelovala delegacija Republike Slovenije, ki so jo 
sestavljali predstavniki Ministrstva za finance in Banke Slovenije. Delegacijo Vlade Republike 
Slovenije je vodil mag. Andrej Šircelj, minister za finance in guverner Republike Slovenije v Skupini 
Svetovne banke, članici delegacije pa sta bili mag. Kristina Šteblaj in Polona Flerin, obe državni 
sekretarki na Ministrstvu za finance. Na zasedanju sta s strani Ministrstva za finance sodelovala tudi
mag. Marjan Divjak, generalni direktor Direktorata za zakladništvo in mag. Urška Grmek, vodja 
kabineta ministra za finance in namestnica guvernerja Republike Slovenije v Skupini Svetovne banke. 

Delegacijo Banke Slovenije je vodil mag. Boštjan Vasle, guverner Banke Slovenije in guverner 
Republike Slovenije v MDS, njeni člani pa so bili še: mag. Jožef Bradeško, viceguverner Banke 
Slovenije in namestnik guvernerja Republike Slovenije v MDS; dr. Tanja Kosi Antolič, vodja odseka 
Mednarodni odnosi v Banki Slovenije ter Vanja Kobe, Mednarodni odnosi, Banka Slovenije.

Člani delegacije Republike Slovenije so opravili virtualna srečanja s predstavniki SSB in MDS, s 
katerimi so se pogovarjali o aktualni makroekonomski situaciji v Sloveniji, jim orisali fiskalno ter 
ekonomsko politiko države, s poudarkom na aktivnostih in interventnih ukrepih za zajezitev pandemije
Covid-19 in omilitev njenih posledic za gospodarstvo in državljane. V pogovorih so se dotaknili tudi 
prihodnjega sodelovanja med Republiko Slovenijo in obema institucijama. Člani delegacije Banke 
Slovenije so se udeležili zasedanja Odbora za mednarodne denarne in finančne zadeve, predstavniki 
Ministrstva za finance pa zasedanja Razvojnega odbora.

SESTANKA KONSTITUENC

V okviru zasedanj sta se sestali konstituenci obeh institucij. Najprej so se sestali predstavniki držav, ki 
sodelujejo v t. i. belgijski konstituenci pri SSB (Avstrija, Belorusija, Belgija, Češka, Madžarska, Kosovo, 
Luksemburg, Slovaška, Slovenija in Turčija). Izvršni direktor Guenther Schoenleitner je predstavil 
delovanje pisarne konstituence in ključna dogajanja v SSB. Sodelujoči so pregledali teme za razpravo 
in potrdili skupno stališče do zadev, ki jih je obravnaval Razvojni odbor. Namestnik ministra za finance 
Turčije, Bülent Aksu, se je zahvalil avstrijskemu izvršnemu direktorju Günterju Schoenleitnerju za 
opravljeno delo pisarne pod njegovim vodstvom in predstavil novega izvršnega direktorja Hayrettina 
Demircana iz Turčije, ki mandat začne s 1. novembrom 2020. Novoimenovani izvršni direktor je 
poudaril, da si bo v naslednjih letih prizadeval, da bo vsaka država ustrezno zastopana in upoštevana 
pri oblikovanju stališč konstituence.

Sledil je sestanek predstavnikov držav srednje in vzhodno evropske konstituence pri MDS (Avstrija, 
Belorusija, Češka, Kosovo, Madžarska, Slovaška, Slovenija in Turčija). Izvršni direktor Raci Kaya je 
predstavil dogajanja v MDS in delovanje pisarne konstituence, potrjeno pa je bilo tudi skupno stališče 
glede tem, ki jih je obravnaval Odbor za mednarodne denarne in finančne zadeve. Na zasedanju 
konstituence MDS se je namestnik guvernerja Madžarske centralne banke Mihály Patai zahvalil 
zdajšnjemu turškemu izvršnemu direktorju Kayi za njegovo dobro vodenje pisarne konstituence in 
predstavil novega madžarskega izvršnega direktorja Daniela Palotaia. Novi izvršni direktor je bil 
pozvan, da začne pogovore za pripravo novega konstituenčnega sporazuma, saj se trenutni izteče 
čez dve leti. 

ZASEDANJE ODBORA ZA MEDNARODNE DENARNE IN FINANČNE ZADEVE

Odbor za mednarodne denarne in finančne zadeve je izpostavil izrazit upad svetovne gospodarske 
aktivnosti zaradi sprejetih zdravstvenih ukrepov za zajezitev pandemije bolezni Covid-19, težave v 
globalnih dobavnih verigah, ustvarjen razkorak med ponudbo in povpraševanjem ter poslabševanje 



likvidnostnih razmer v gospodarstvu. Številne države se spopadajo z zahtevnimi izzivi. Poseben izziv 
predstavljajo omejene zdravstvene zmogljivosti, kot tudi težave pri oskrbi s potrebno medicinsko 
opremo. Številne države v razvoju se soočajo z močnim upadom izvoznega povpraševanja in s tem
cen izvoznih surovin, povečanim odlivom kapitala, pomanjkanjem deviznih rezerv in vse večjim 
bremenom servisiranja dolga.

Ob hitro spreminjajočih se okoliščinah in s tem povezano negotovostjo gospodarskih obetov, Odbor v 
prihodnjem letu pričakuje okrevanje, saj države še naprej proaktivno sprejemajo različne interventne 
ukrepe širokega spektra za omilitev posledic pandemije bolezni Covid-19, in sicer s poudarkom na 
zaščiti zdravstvenega sistema, zaščiti delovnih mest, zagotavljanju likvidnosti in s tem zagotavljanju
pogojev za obnovitev gospodarske rasti. Sprejeti so bili različni ukrepi na ravni makroekonomskih in 
socialnih politik, ki so še dodatno okrepili finančno stabilnost sistema, da bi omogočili čimprejšnjo
vrnitev k trajnostni, uravnoteženi in vključujoči rasti.

Odbor podpira MDS pri pomoči državam članicam prek finančne podpore, političnega svetovanja in
razvoja zmogljivosti, v tesnem sodelovanju z drugimi mednarodnimi institucijami in partnerskimi 
organizacijami. Pozdravlja paket odzivanja MDS na krizne razmere in MDS poziva, naj razišče
možnosti razširitve interventnega instrumentarija, ki bi naslovil potrebe njegovih članic, ob poglabljanju 
kriznih razmer, na podlagi pridobljenih izkušenj preteklih kriz.

Odbor je potrdil svojo zavezo k močnemu MDS, ki temelji na kvotah in ima zagotovljeno ustrezno 
financiranje, s katerim MDS lahko tudi v prihodnje ohranja svojo vlogo v središču globalne finančne 
varnostne mreže. Posojilna zmogljivost MDS v višini 1 bilijona ameriških dolarjev je ključnega pomena, 
da bi MDS lahko izpolnil svoj mandat in svojim članom pomagal premagati krizo. Pomemben korak k 
finančno stabilnemu MDS so zadnje odločitve izvršnega odbora o podvojitvi sredstev v okviru t.i. 
novega posojilnega mehanizma (New Arrangements to Borrow) in novem krogu dvostranskih 
posojilnih sporazumov. Odbor se še naprej zavzema za ponovni pregled ustreznosti kvot MDS in 
nadaljevanje postopka reforme upravljanja MDS v okviru 16. splošnega pregleda kvot.

ZASEDANJE RAZVOJNEGA ODBORA 

V skupni izjavi Razvojni odbor izpostavlja negativne posledice, ki jih pandemija bolezni Covid-19 
pušča na svetovnem gospodarstvu, produktivnosti, delovnih mestih, dohodkih, še posebej tistih najbolj 
ranljivih skupin in zdravstvenem sistemu. Globalna kriza zato zahteva celovit, proaktiven globalni odziv 
skupnosti, zato je Razvojni odbor pozval SSB in MDS, da še naprej sodelujeta z državami članicami, 
javnim in zasebnim sektorjem, lokalnimi in dvostranskimi razvojnimi partnerji ter mednarodnimi 
organizacijami. 

Razvojni odbor je pohvalil SSB glede hitrega in celovitega odziva na pandemijo bolezni Covid-19 po 
posameznih državah, preko različnih usmeritev osredotočenih na pomoč, prestrukturiranje in 
okrevanje. V fazi prestrukturiranja in okrevanja bosta morala SSB in MDS državam pomagati pri 
obnovi, s poudarkom na spodbujanju gradnikov za vključujoče in trajnostno okrevanje, zagotavljanju 
dostopne in zanesljive preskrbe z energijo ter povečanju odpornosti na okoljske in gospodarske šoke.

Razvojni odbor je podprl pobudo za podaljšanje moratorija na odplačila dolga manj razvitim državam 
(Debt Service Suspension Initiative, DSSI) za šest mesecev in preučitev, ali je zaradi gospodarskih in 
finančnih razmer potrebno DSSI še dodatno podaljšati za nadaljnjih šest mesecev. Razvojni odbor 
spodbuja zasebne upnike, da sodelujejo pod primerljivimi pogoji na zahtevo držav dolžnic 
(upravičenk). Spodbuja tudi SSB in MDS naj še naprej preučujeta dolžniške izzive držav z nizkimi 
dohodki in predlagata ukrepe za reševanje njihovega davčnega in dolžniškega bremena za vsak 
primer posebej. Prav tako obema institucijama predlaga, da preučita dolžniške razmere v državah s 
srednje visokim dohodkom in preučujeta rešitve za njihove fiskalne in dolžniške obremenitve za vsak 
primer posebej, vključno z zagotavljanjem dodatnih virov.



DVOSTRANSKI POGOVORI 

Ob robu uradnih zasedanj so se člani delegacije RS virtualno sestali s predstavniki SSB in MDS, s 
katerimi so govorili o nadaljnjih oblikah sodelovanja Slovenije z institucijama. Srečali so se z 
namestnikom direktorja oddelka za denarne in kapitalske trge MDS Udaibirom Dasom, vodjo misije 
MDS za Slovenijo Bernardinom Akitobyjem s sodelavci, namestnikom direktorja oddelka za fiskalne 
zadeve MDS Juanom Torom in direktorjem evropskega oddelka MDS Alfredom Kammerjem.

Predstavnikom oddelka za denarne in kapitalske trge v MDS je guverner Vasle predstavil aktualne 
razmere v finančnem sistemu v Sloveniji, ki jih je ocenil kot dobre, obenem pa izpostavil, da se 
situacija zaradi bolezni Covid-19 ponovno zaostruje. Bančni sistem je po dokapitalizacijah in prenosu 
dela nedonosnih terjatev bolje pripravljen kot pred začetkom krize 2009. Namestnik direktorja oddelka 
za denarne in kapitalske trge MDS je pozdravil sliko finančnega položaja bančnega sistema v 
Sloveniji, a poudaril relevantnost presoje le-te v srednjeročnem obdobju, saj bodo večji učinki krize 
prišli z zamikom. Predstavniki MDS so izpostavili uspešno sodelovanje s Centrom za razvoj financ 
(CEF) in spregovorili o nameri dolgoročne napotitve strokovnjaka MDS za bančni nadzor na CEF. Ta 
bi izvajal tehnično pomoč državam regije in pomoč v fazi okrevanja po krizi. Državna sekretarka Flerin 
je predstavila ukrepe za pomoč gospodarstvu vlade na finančnem področju - moratorij na odplačilo 
glavnic posojil in jamstvene sheme. Dodala je, da bodo v naslednjih tednih potekale razprave glede 
podaljšanja obdobja uporabe nekaterih ukrepov, ki so že v veljavi. Generalni direktor direktorata za 
zakladništvo na Ministrstvu za finance Divjak je poudaril, da se je Republika Slovenija hitro in odločno
odzvala na spremenjene razmere in z zadolžitvijo zagotovila dovolj sredstev za financiranje sprejetih 
interventnih ukrepov za pomoč gospodarstvu in gospodinjstvom. Zadolžitev države pa se ne bo 
povečala v enaki meri, kolikor znašajo fiskalni ukrepi, saj so v določenem delu na voljo tudi denarne 
rezerve državnega proračuna, ustvarjene v preteklih letih. Pričakuje se, da bo dolg sektorja država
merjen v % BDP z 82,4 % v letu 2020 že naslednje leto padel na ocenjenih 81 % BDP. Slovenija je v 
teh zaostrenih globalnih ekonomskih razmerah ohranila bonitetne ocene, agencija Moody's pa je 
slovensko bonitetno oceno v začetku oktobra 2020 dvignila z Baa1 na A3.

Vodja misije MDS za Slovenijo Akitoby je ocenil, da je Slovenija dobro prestala prvi val krize, hitra 
reakcija in sprejeti ukrepi vlade so pomagali pri obvladovanju krize, katere celotna razsežnost še ni 
znana. Pozitiven vpliv so imeli tudi ukrepi, vezani na posojila, in ukrepi centralnih bank v okviru 
Evropske centralne banke. Minister Šircelj je v zvezi z napovedmi gospodarske rasti poudaril, da so 
nove napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj in MDS bolj spodbudne kot pred meseci. 
Država je sprejela veliko interventnih ukrepov, ki so pomagali ohraniti delovna mesta in sposobnost 
poslovanja podjetij. S petim paketom ukrepov se ključne ukrepe za pomoč gospodarstvu podaljšuje do 
konca leta - z možnostjo dodatnega podaljšanja, ukrepi države pa se bodo prilagajali dinamiki širjenja 
bolezni Covid-19. Prioritete proračuna naslednje leto bodo investicije v infrastrukturo, okrepiti bo treba 
financiranje zdravstvenega sistema in usmeriti ukrepe v boljše storitve ter debirokratizacijo. Vlada v 
srednjeročnem obdobju načrtuje postopno zmanjševanje javnofinančnega primanjkljaja in dolga
sektorja država v razmerju do BDP. Guverner Vasle je delil mnenje z ministrom glede ugodnejših 
gospodarskih napovedi v primerjavi z junijskimi, in poudaril, da je rast odvisna od dinamike epidemije, 
kjer pa se razmere opazno poslabšujejo. Tudi sam je potrdil, da so se politike širšega spektra na krizo 
odzvale odločno, javnofinančni ukrepi pa so bili s 4,5 % BDP med obsežnejšimi med državami EU.

Na sestanku s predstavniki oddelka za fiskalne zadeve MDS je namestnik direktorja Toro pohvalil 
sodelovanje oddelka s CEF, kjer imajo trenutno napotena dva svoja svetovalca. V teku sta tudi dva 
projekta tehnične pomoči Sloveniji, katerih dobre prakse se lahko kasneje prenesejo tudi na druge 
države regije.  

V pogovoru s predstavniki evropskega oddelka v MDS je direktor Kammer poudaril, da Slovenija 
zaradi učinkovitih ukrepov na področju obvarovanja zdravja ni bila tako močno prizadeta v prvem valu 
epidemije kot nekatere druge države, sprejeti so bili tudi zelo obsežni ukrepi za podporo gospodarstvu 
in državljanom. Njihov nasvet je, da se ukrepi nadaljujejo v letu 2021, posebno v obdobju, ko je že
jasno, da je Evropo zajel drugi val pandemije Covid-19. Mnogo držav sprejema ciljane in časovno 



omejene ukrepe, kar MDS podpira. Po mnenju MDS bo po krizi prišlo do spremembe strukture 
gospodarstva in ni dobro, da bi ukrepi za blaženje posledic Covid-19 preprečevali prilagajanje.
Minister je poudaril, da je kriza posebej prizadela nekaj sektorjev, najbolj turizem in transport in da se
je izkazalo, da so bili sprejeti ukrepi za blažitev posledic šoka učinkoviti. Pripomogli so k ohranitvi 
mnogih delovnih mest, kar potrjujejo tudi gospodarske napovedi MDS, ki so za letošnje leto tudi zaradi 
ukrepov boljše, kot so bile spomladi, veliko pa je odvisno od drugega vala okužb. Vlada je pripravila že 
pet paketov ukrepov in nekatere bodo podaljšali v naslednje leto. Glede porabe sredstev EU sklada za 
okrevanje pa je pojasnil, da bodo sredstva investirali v povečanje produktivnosti, predvsem 
infrastrukturne projekte na področju prometa, energetike in tehnologije. Obenem je zaradi
demografskih sprememb potrebno nadaljevati delo na zdravstveni in pokojninski reformi.

OSTALI DOGODKI

Ob koncu letnih zasedanj je pod vodstvom direktorja evropskega oddelka MDS Alfreda Kammerja 
potekal še virtualni sestanek ministrov za finance in guvernerjev centralnih bank Centralne, Vzhodne 
in Jugovzhodne Evrope (CESEE), ki se ga je udeležila tudi generalna direktorica MDS Kristalina 
Georgieva. Direktorica je predstavila globalne obete in izpostavila, da bi bili brez obsežnih podpor 
politik priča številnim stečajem podjetij in povečani brezposelnosti. MDS predvideva, da bo leto 2020 z 
vidika upada globalnega BDP (-4,4 %) najslabše po veliki depresiji. Negativna tveganja za uresničitev 
napovedi so precejšnja in se že delno realizirajo s krepitvijo drugega vala okužb. Trajnejši izhod iz 
krize je odvisen od uvedbe cepiva in zdravila in spodbujevalnih politik držav članic. Poudarila je, da 
nas v prihodnosti čaka prehod iz splošno podpornih ukrepov v bolj ciljane. Direktor Kammer je 
predstavil gospodarske obete za Evropo in odzive ekonomskih politik v tej regiji. Po rekordnem 
gospodarskem upadu v letošnjem letu MDS pričakuje postopno okrevanje v letu 2021. Odziv politik na 
epidemijo je bil letos izjemen, pri čemer fiskalna politika zagotavlja izrazito večjo podporo v razvitih 
ekonomijah v primerjavi z manj razvitimi. Na okrevanje ima prav tako spodbuden učinek močan 
mednarodni odziv, bodo pa morale države v prihodnje nasloviti predvsem dolgoročne izzive.
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