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POVZETEK 

Vzdržnost javnih financ je v zadnjem času zelo aktualno vprašanje, zlasti zaradi pretekle 

finančne krize, saj se večina članic Evropske unije sooča s kratkoročno in dolgoročno 

proračunsko nevzdržnostjo. Namen magistrske naloge je proučiti javnofinančno vzdržnost 

članic EU na osnovi številnih kriterijev, ki posredno in neposredno določajo proračunsko 

vzdržnost. Med njimi sta tudi fiskalna maastrichtska kriterija, ki ju preverja EU. Številne 

kritike označujejo maastrichtska fiskalna kriterija kot neustrezni merili, saj je na proračunsko 

vzdržnost treba gledati širše. S pomočjo Pasinettijeve metodologije, ki temelji na kritiki 

maastrichtskih kriterijev, smo preverili vzdržnost javnih financ in ugotovitve primerjali s 

končnimi rezultati analize izbranih kazalnikov. Analizi sta pokazali, da so javne finance 

večine članic EU nevzdržne, zlasti zaradi pretekle finančne krize. V okviru obeh proučevanj 

smo kot popolnoma vzdržno članico določili le Švedsko, kot delno vzdržne članice pa 

Estonijo, Luksemburg in Latvijo, ki imajo določene pomanjkljivosti pri nekaterih proučevanih 

kazalnikih. 

Ključne besede: vzdržnost javnih financ, finančna kriza, članice EU, maastrichtski kriteriji, 

kritika, kazalniki. 

SUMMARY 

Fiscal sustainability is recently I highly topical issue, in particular because of the past 

financial crisis, since the majority of members of the European Union faces short- and long-

term fiscal unsustainability. The purpose of the Master’s thesis is to analyze the fiscal 

sustainability of EU members based on numerous criteria, which indirectly and directly 

determine the financial sustainability. Among them are also the Maastricht fiscal criteria, 

which are checked by the EU. Numerous critics characterize the Maastricht fiscal criteria as 

inadequate, since fiscal sustainability demands a wider approach. With the help of Pasinetti’s 

methodology, which bases on the critics of the Maastricht criteria, we checked the fiscal 

sustainability and compared the findings with final results of the analysis of selected 

indicators. The analyses showed that public finances of the majority of EU members are 

unsustainable, particularly due to the past financial crisis. Within both studies we determined 

Sweden as the only completely sustainable member and Estonia, Luxemburg and Latvia as 

partially sustainable members, since they have certain deficiencies in terms of some analyzed 

indicators.  

Keywords: fiscal sustainability, financial crisis, EU members, Maastricht criteria, critic, 

indicators. 

UDK: 336.02(043.2) 
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1 UVOD  

Javnofinančna vzdržnost je sposobnost države, da prevzame finančno breme svojega dolga 

sedaj in v prihodnosti ter se izogiba pretiranega povečevanja obveznosti, vlada pa mora ob 

tem zagotavljati javne dobrine, socialno zaščito v težkih časih in se ustrezno prilagajati v vseh 

ekonomskih razmerah. Dolgoročna vzdržnost javnih financ je odvisna od uravnoteženih 

prihodkov in odhodkov ter stabilnega makroekonomskega okolja brez prevelikih neravnovesij. 

Fiskalna politika ni vzdržna, če povzroča prekomerno kopičenje javnega dolga v daljšem 

časovnem obdobju in vedno višje obrestne mere za servisiranje dolga. Zgornja meja 

vzdržnega javnega dolga ni točno definirana, saj se razlikuje po državah in je odvisna od 

stopnje razvitosti finančnih trgov, tveganja in zaupanja v uspešnost izvajanja strukturnih 

reform (Evropska komisija 2012a, 1; UMAR 2013a, 32). 

1.1  Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Vzdržnost javnih financ je ena izmed ključnih nalog vsake države in jo najpogosteje merimo z 

višino javnega dolga, javnofinančnim primanjkljajem in razmerjem med višino obrestnih mer 

za financiranje dolga ter rastjo bruto družbenega proizvoda. Država skuša s pomočjo ostalih 

kazalnikov posredno vplivati na najpomembnejše kriterije vzdržnih javnih financ. V primeru 

presežka javnofinančnih izdatkov v primerjavi s prihodki se mora zadolžiti, da pokrije 

javnofinančni primanjkljaj. Država najpogosteje izda obveznice, kjer vlagateljem ponudi 

določeno stopnjo donosa. Bonitetne agencije ves čas spremljajo in ocenjujejo javnofinančno 

stanje držav ter jim v primeru poslabšanja finančnih in makroekonomskih razmer znižajo 

bonitetno oceno. V tem primeru se pogosto zviša pribitek državnih obveznic, saj vlagatelji 

pričakujejo višje tveganje in podvomijo v solventnost države. Kratkoročno lahko rečemo, da 

je javnofinančni primanjkljaj vzdržen, če je realna rast BDP-ja višja od realne obrestne mere 

zadolževanja. Trend rasti javnega dolga predstavlja zelo pomemben kazalnik vzdržnih javnih 

financ, saj hitra akumulacija dolga prikazuje zelo slabo stanje javnih financ, ki izhajajo iz 

prevelikih javnofinančnih neravnovesij. Poleg najpomembnejših kazalcev razvitosti države je 

za natančno oceno dolgoročne vzdržnosti treba preveriti širši nabor kazalnikov, ki vključujejo 

tudi napovedi gibanj makroekonomskega okolja. Največjo nevarnost v prihodnosti 

predstavljajo demografske spremembe, saj se stopnja rodnosti zmanjšuje in pričakovana 

življenjska doba podaljšuje. Povečevanje starejšega prebivalstva bo imelo velik vpliv na 

izdatke socialne zaščite, ki pa ob ceteris paribus nakazujejo na nevzdržnost javnih financ v 

številnih evropskih državah. V večini držav EU so potrebne številne reforme, ki bodo 

povečale zaupanje finančnih trgov in zmanjšale makroekonomska nesorazmerja, kar pa bo 

pripomoglo k višji gospodarski rasti in posledično tudi k zmanjšanju javnega dolga. 

Trenutno večina evropskih držav ne dosega visoke gospodarske rasti, saj se nekatere države 

še vedno bojujejo z recesijo, in rečemo lahko, da so javne finance v številnih evropskih 

državah dolgoročno nevzdržne. EU skladno s fiskalnim delom maastrichtskih kriterijev 
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preverja referenčno vrednost javnega dolga in primanjkljaja. Kriterij javnofinančnega 

primanjkljaja zahteva, da delež deficita ne sme preseči 3 % BDP-ja, razen če se razmerje 

znatno in stalno zmanjšuje ter dosega ravni blizu referenčne vrednosti ali pa če je preseganje 

referenčne vrednosti le izjemno in začasno, razmerje pa ostaja blizu referenčne vrednosti.  

Kriterij javnega dolga določa, da višina dolga v BDP-ju ne sme presegati 60 % BDP-ja, če je 

višji, pa se mora tej referenčni vrednosti dovolj hitro približevati (ECB 2014, 11). V 

Maastrichtski pogodbi je bilo določeno, da pravila veljajo samo do priključitve držav evropski 

monetarni uniji. Za države v EMU veljajo določila iz Pakta stabilnosti in rasti, kjer 

maastrichtski kriteriji vejajo tudi po vključitvi v EMU in so pravila strožja, preciznejša in 

sankcionirana. Države članice EU letno pripravljajo programe konvergence, kjer navajajo, 

kako nameravajo izpolniti kriterije. Države članice EMU pa pripravijo programe stabilnosti, 

kjer navajajo, kako bodo izpolnjevale določila iz SGP-ja (Lavrač 2007, 213). Evropska 

komisija na osnovi kriterijev določi države, ki so v stanju čezmernega primanjkljaja oziroma 

previsokega javnega dolga, in jim določi rok za odpravo ter poda priporočila.  

Maastrichtski kriteriji so doživeli številne kritike, največjo pri kriteriju vzdržnih javnih financ, 

saj naj bi bila vzdržnost odvisna od deleža javnega dolga v BDP-ju in višine proračunskega 

primanjkljaja v razmerju do BDP-ja. Pasinetti v svoji študiji dokazuje, da je vzdržnost javnih 

financ odvisna od številnih kriterijev in ne samo od deleža proračunskega primanjkljaja ter 

deleža javnega dolga v BDP-ju (Dolenc 2006, 5). Pasinettijeva kritika maastrichtskih 

kriterijev postavlja v ospredje slabo opredelitev koncepta vzdržnosti javnih financ ter 

neopredelitev povezanosti med javnim dolgom v razmerju do BDP-ja in proračunskim 

primanjkljajem v razmerju do BDP-ja. V analizi je dokazal, da sta razmerji med javnim 

dolgom in proračunskim primanjkljajem v primerjavi z BDP-jem povezani, ter določil dve 

merili vzdržnih javnih financ (Pasinetti 1998, 1). 

V letu 2012 je imelo 16 članic EU javnofinančni primanjkljaj nad referenčno vrednostjo in po 

napovedih za leto 2013 10 članic ne upošteva referenčne vrednosti proračunskega 

primanjkljaja. Skupni nominalni primanjkljaj EU naj bi se po napovedih v letu 2013 znižal na 

3,5 % BDP-ja in v letu 2014 na 2,7 % BDP-ja. V evroobmočju naj bi primanjkljaj v letu 2013 

padel pod 3,1 % BDP-ja in v letu 2014 na 2,6 % BDP-ja. Javni dolg naj bi po napovedih še 

zmeraj naraščal in bo v letu 2014 pri članicah EU dosegel 89,7 % BDP-ja, v evroobmočju pa 

95,9 % BDP-ja (Evropska komisija 2014, 151 in 154).  

Evropska komisija v poročilu o stabilnosti ocenjuje javnofinančno vzdržnost s pomočjo treh 

kazalnikov. Prvi kazalnik S0 predstavlja kratkoročne izzive, ki temeljijo na tekočih podatkih 

in proučujejo fiskalne in makroekonomske spremenljivke. Kazalnika S1 in S2 predstavljata 

srednje- in dolgoročno vzdržnostna kazalnika, ki temeljita na napovedih rasti in 

proračunskega salda ter vključujeta napovedi staranja prebivalstva. V poročilu ugotavljajo, da 

22 članic EU po kazalniku S0 dosega kratkoročno vzdržnost, ampak jim preti velika 

nevarnost srednje- in dolgoročne nevzdržnosti. Srednjeročni kazalnik S1 prikazuje največje 
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tveganje v Belgiji, Sloveniji in Veliki Britaniji. Pri analizi dolgoročne vzdržnosti so s 

pomočjo kazalnika S2 ugotovili najvišja tveganja v Belgiji, Luksemburgu, Sloveniji in na 

Slovaškem, kjer največjo nevarnost predstavljajo prihajajoči naraščajoči izdatki, povezani s 

staranjem prebivalstva (Evropska komisija 2012a, 2–9). 

Članice EU so sprejele številne ukrepe, ki so privedli do zmanjšanja napetosti na finančnih 

trgih. Najbolj ranljive države, ki se soočajo z največjim gospodarskim padcem, s slabim 

bančnim sistemom in krhkimi javnimi financami, morajo še toliko bolj dosledno sprejemati 

ukrepe za čim hitrejše okrevanje gospodarstva. Kljub vsem ukrepom še ni prišlo do okrevanja, 

saj je na finančnih trgih prisotna visoka stopnja nezaupanja. Gospodarske razmere so se 

začele izboljševati konec leta 2013, ko je EU beležila umiranje naraščanja dolgov, nižji 

primanjkljaj, povečanje zaupanja in rast BDP-ja. Največji dolgoročni izziv EU so 

demografske spremembe, ki bodo v prihodnosti pomembno vplivale na javnofinančni saldo 

(Evropska komisija 2013d, 1). 

Evropska komisija je v jesenski napovedi objavila, da se je gospodarstvo EU v letu 2013 

vrnilo k šibki pozitivni rasti BDP-ja (Evropska komisija 2013a, 1). Nekatere članice EU so še 

vedno v recesiji, med njimi je tudi Slovenija, ki je tudi v letu 2013 beležila padec gospodarske 

rasti. Slovensko gospodarstvo ima številne slabosti, zlasti na področju konkurenčnosti, 

relativne nerazvitosti finančnega sistema in pri pričakovanih spremembah v demografski 

strukturi prebivalstva. Vztrajnost gospodarske krize še toliko bolj zahteva hitro prilagoditev 

pokojninskih izdatkov, saj drugače ne bo mogoče doseči uravnoteženosti javnih financ. Zaradi 

hitrega naraščanja starega prebivalstva se bo rast odhodkov za pokojnine v prihodnjih letih 

pospešila. Sprejeta pokojninska reforma še ne omogoča dolgoročne vzdržnosti in kmalu bodo 

potrebni še strožji ukrepi. Evropska komisija v poročilu o stabilnosti ugotavlja, da ima 

Slovenija zelo visoko stopnjo nevzdržnosti javnih financ na srednji in dolgi rok, predvsem 

zaradi odhodkov, povezanih s staranjem (UMAR 2013a, 32–36). Javnofinančni primanjkljaj 

se je letos znova povečal zaradi višjega primanjkljaja državnega proračuna in izdatkov, 

povezanih s sanacijo bančnega sistema. Bonitetne agencije so tudi letos znižale oceno 

Slovenije zaradi težav v bančnem sistemu, naraščajočega javnega dolga in negativne napovedi 

gospodarske aktivnosti (UMAR 2013b, 12–13). Rezultati stresnih testov prikazujejo 

zmožnost Slovenije za reševanje bančnega sektorja brez tuje pomoči, kar je nekoliko povečalo 

zaupanje na finančnih trgih.  
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1.2 Namen, cilji in temeljna teza magistrske naloge 

Glavni namen magistrske naloge je kritična predstavitev najpomembnejših kriterijev 

vzdržnosti javnih financ in njihovo analitično preverjanje pri članicah EU.
1
 V okviru analize 

preverimo kriterije nominalne in realne konvergence, dolgoročne obrestne mere državnih 

obveznic, bonitetne ocene, kazalnike rasti gospodarske razvitosti, demografske spremembe in 

povezane izdatke države, kazalnike razvitosti finančnega sektorja ter kazalnike trga dela. V 

prvem delu analize za članice EU predstavimo in ocenimo kriterije ter jih primerjamo med 

seboj. V drugem delu analize se osredotočimo na izbrana vzdržnostna kriterija, ki izhajata iz 

Pasinettijeve kritike maastrichtskih kriterijev. Kriterija določata vzdržnost javnih financ na 

osnovi povezanosti deleža javnega dolga v BDP-ju in proračunskega primanjkljaja v BDP-ju, 

kjer se upoštevata tudi stopnja gospodarske rasti in cena zadolževanja. 

Osnovna cilja magistrske naloge sta ocena vzdržnosti javnih financ po vnaprej določenih 

kriterijih in podrobnejša analiza vzdržnosti na osnovi izbrane empirične študije pri članicah 

EU. S pomočjo empirične študije poizkušamo dokazati, da lahko določimo vzdržnost javnih 

financ na osnovi dveh enostavnih meril, ki sta učinkovitejši in točnejši od vzdržnostnih meril 

maastrichtskih kriterijev. S pomočjo meril preverimo fiskalno vzdržnost članic EU, ki nam 

poda trenutno javnofinančno sliko. Pomembna cilja sta tudi izbor spremenljivk, ki imajo 

največji vpliv na javnofinančno vzdržnost, in sistematična predstavitev vrednosti.  

Temeljna teza, ki jo dokazujemo skozi analizo, je, da večina članic EU ne dosega vzdržnosti 

javnih financ po maastrichtskih kriterijih in po izbranih Pasinettijevih vzdržnostnih merilih. 

Dokazujemo tudi pomembne diferenciacije v končnih ugotovitvah javnofinančne vzdržnosti 

posameznih držav med analizo maastrichtskih kriterijev v primerjavi z ugotovitvami 

Pasinettijeve analize vzdržnih javnih financ. 

1.3 Predvidene metode raziskovanja za doseganje ciljev 

Magistrska naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. Prvi del temelji na teoretičnih 

spoznanjih, kjer uporabimo metodi deskripcije in kompilacije. Teoretična izhodišča so z 

metodo kompilacije povzeta po strokovni literaturi tujih in domačih avtorjev, ki proučujejo 

javne finance in problematiko vzdržnosti javnih financ. S pomočjo deskripcije so opisani 

kriteriji, ki vplivajo na vzdržnost javnih financ, in trenutno proračunsko stanje članic EU. V 

drugem delu analize s pomočjo kompilacije predstavimo obstoječe empirične študije, ki se 

ukvarjajo z vprašanjem vzdržnih javnih financ. 

                                                 

1  Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Hrvaška, 
Italija, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Avstrija, Poljska, 
Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Finska, Švedska, Združeno kraljestvo. 
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V okviru analitičnega dela proučujemo sekundarne vire podatkov, ki jih pridobimo s 

Statističnega urada Evropske unije, baze Evropske komisije in Svetovne banke. Pomemben 

vir podatkov predstavljajo tudi empirične raziskave, ki obravnavajo temo vzdržnih javnih 

financ, kar uporabimo tudi v magistrski nalogi, saj na osnovi Schneiderjeve študije (2014) 

pridobimo podatke o deležu sive ekonomije za leto 2013. Proučujemo obdobje od 2002 do 

2013 ter v primeru razpoložljivih napovedi prikažemo tudi podatke za leti 2014 in 2015. Pri 

analizi se osredotočimo na države EU, vsi podatki pa so tabelarično in grafično prikazani. 

Empirični del magistrskega dela je razdeljen na dve analizi, kjer v prvem delu prikažemo 

kazalnike vzdržnih javnih financ ter jih kritično ocenimo. V drugem delu analize na osnovi 

izbrane empirične študije preverimo proračunsko vzdržnost. V prvem empiričnem delu 

uporabimo metodo analize, kjer proučujemo članice po izbranih kriterijih, ki določajo 

vzdržnost javnih financ. Kazalniki so predstavljeni za celotno EU, kjer v primeru velikih 

odstopanj posamezne članice podamo podrobnejšo obrazložitev, ki pojasni odstopanje. Pri 

analizi kazalnikov uporabimo komparativno metodo, s pomočjo katere primerjamo članice 

med seboj in določimo članice z vzdržnim in nevzdržnim kazalnikom. S pomočjo statističnih 

metod prikažemo spremembe preučevanih kazalnikov in izračune, ki nam pomagajo pri 

analizi posameznega kazalnika. S pomočjo statistične metode prikažemo spremembo deleža 

javnega dolga glede na BDP od 2002 do 2013. V okviru gospodarske razvitosti prikažemo 

število let, ki jih potrebuje manj razvita članica za dohitevanje povprečja EU. Mesečne 

podatke donosnosti dolgoročnih državnih obveznic preračunamo na povprečne letne vrednosti, 

saj na Statističnem uradu EU ni podanih vrednosti na letni ravni. 

Drugi del analize temelji na metodologiji Pasinettijeve empirične študije, kjer je določena 

vzdržnost javnih financ na osnovi dveh meril. Po Pasinettiju (1998, 1–3) je javni dolg vzdržen, 

če pada oziroma ostaja konstanten. Analiza temelji na njegovi določitvi vzdržnih javnih 

financ, ki proučuje povezanost javnega dolga v BDP-ju s proračunskim primanjkljajem v 

BDP-ju ter nominalne obrestne mere na državni dolg, kjer določi vzdržnost na osnovi 

primarnega in celotnega proračunskega primanjkljaja oziroma presežka. Pasinetti v svoji 

analizi določi dve merili vzdržnosti javnih financ, ki ju uporabimo v našem empiričnem delu 

(Pasinetti 1998, 3–7): 

– vzdržnost javnih financ v povezavi s celotnim proračunskim primanjkljajem oziroma 

presežkom, 

– vzdržnost javnih financ v povezavi s primarnim proračunskim primanjkljajem oziroma 

presežkom. 

S pomočjo statističnega programa SPSS v drugem delu analize prikažemo drevo združevanja, 

ki nam pomaga pri razvrščanju članic EU v posamezne skupine. 
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1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljamo, da so v analizo vključeni vsi najpomembnejši kriteriji, ki vplivajo na 

vzdržnost javnih financ. Vse proučevane države so članice EU, ki naj bi bile po gospodarski 

razvitosti primerljive, treba pa se je zavedati, da so kljub primerljivosti prisotne razlike. Zelo 

pomembna predpostavka je članstvo v evroobmočju, saj je do danes le 18 držav2
 izmed 

analiziranih prevzelo evro. V analizi uporabimo samo letne podatke, zato v primeru 

dostopnosti podatkov po mesecih kazalnike preračunamo na letne vrednosti. Finančni trgi so 

podvrženih nenehni fluktuaciji, zato moramo predpostaviti, da se položaji držav lahko hitro 

spremenijo. Tako lahko država, ki jo v analizi označimo za vzdržno, v naslednjih letih doživi 

veliko poslabšanje izbranih kazalnikov.  

Omejitev analize predstavlja časovni okvir, saj smo se omejili le na zadnjih 12 let. 

Proučevano obdobje lahko označimo za ekstremno, saj ga zadnjih šest let spremlja zelo 

globoka gospodarska kriza in prvih šest let nadpovprečno visoka gospodarska rast. Pri analizi 

smo omejeni le na izbrane kriterije vzdržnih javnih financ, čeprav obstaja še širši spekter 

kriterijev. Pri analizi maastrichtskih kriterijev preučimo samo nominalno in realno 

konvergenco, kjer v okviru nominalne konvergence preverimo le fiskalni del kriterijev. 

Večina kriterijev je izražena v stopnjah rasti oziroma v razmerju do BDP-ja. V primeru 

razpoložljivih podatkov samo v tuji valuti vrednost preračunamo v evre po centralnem tečaju.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

2  Belgija, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Italija, Ciper, Latvija, Luksemburg, 
Malta, Nizozemska, Avstrija, Portugalska, Slovenija, Slovaška, Finska.  
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2 JAVNE FINANCE 

Javne finance obsegajo finančno dejavnost države in javnega sektorja. Najpomembnejši 

namen javnih financ je zadovoljevanje potreb javnega sektorja (Žibert 2001, 11). Javni sektor 

predstavlja vse javne organizacije, ki opravljajo družbene in gospodarske javne dejavnosti, ki 

temeljijo na netržnih načelih. To se kaže v proračunskem financiranju, poleg tega pa 

zadovoljuje potrebe skupnosti in posameznikov, ki jih tržni mehanizmi ne morejo zadovoljiti 

(Kljun idr. 2005, 29). 

Država s pomočjo ekspanzivne ali restriktivne fiskalne politike vpliva na javne prihodke in 

izdatke, s katerimi uresničuje ekonomsko politiko. S pomočjo diskrecijskih učinkov in 

avtomatskih stabilizatorjev vpliva na kratkoročne makroekonomske razmere, kjer deluje 

proticiklično. V času gospodarske rasti naj bi fiskalna politika delovala restriktivno in ohlajala 

gospodarstvo, v času recesije pa ekspanzivno, s čimer bi spodbujala gospodarsko rast. 

Pomembna je tudi srednjeročna in dolgoročna fiskalna politika, ki zagotavlja trajno vzdržnost 

javnih financ s pomočjo ustreznih in pravočasnih fiskalnih ukrepov ter ustrezne višine 

javnega dolga in proračunskega primanjkljaja.  

2.1 Funkcije javnih financ 

Javne finance opravljajo tri osnovne funkcije, ki so opisane v naslednjih podpoglavjih. 

2.1.1  Alokacijska funkcija  

Alokacijska funkcija zagotavlja razporeditev virov na proizvodnjo javnih in zasebnih dobrin 

ter nadaljnjo alokacijo znotraj skupine javnih dobrin za povečanje učinkovitosti gospodarstva. 

Tržni mehanizem zagotavlja učinkovito alokacijo, če je na trgu veliko število kupcev in 

prodajalcev, obstaja homogen izdelek, mejni stroški produkcije naraščajo, potrošnja in 

proizvodnja ne povzročata zunanjih učinkov in je vsem na voljo popolna informacija o 

izdelku. Če ti pogoji niso izpolnjeni, tržni mehanizem praviloma ne zagotavlja učinkovite 

alokacije virov in govorimo o nepopolnosti trgov. V tem primeru bo tržni mehanizem 

zagotavljal preveč ali premalo določenih dobrin glede na družbeno želeno raven proizvodnje. 

Najpomembnejši vzroki za nepopolnost trga so: obstoj javnih dobrin, zunanji učinki 

(eksternalije), nepopolna konkurenca, nepopolnost (asimetrija) informacij in negotovost. 

Značilnost javnih dobrin je, da ekonomsko ni mogoče izključiti posameznika iz potrošnje, saj 

so mejni stroški oskrbe enaki nič. Eksternalije nastopajo takrat, ko v funkcijo koristnosti 

posameznika ne vstopajo kot argumenti samo njegova potrošnja dobrin, temveč tudi potrošnja 

dobrin drugih oseb. Država problem zunanjih učinkov rešuje tako, da pri pomembnih 

eksternalijah obdavčuje proizvodnjo ali potrošnjo ter skuša z regulacijo zmanjšati te učinke. 

Pri pozitivnih eksternalijah lahko država neposredno posega v oskrbo (šolstvo, zdravstvo). V 

primeru nepopolne konkurence nastopajo padajoči mejni stroški oziroma rastoče ekonomije 
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obsega. Trg ne zagotavlja popolnosti in natančnosti informacij o izdelku, zato lahko država v 

določenih primerih prevzame obveščanje kupcev ali pa prevzame posledice slabe 

obveščenosti kupcev. Zasebni trgi ne obstajajo za mnoge oblike tveganja oziroma svojih 

funkcij ne opravljajo dobro, zato država tveganje v takšnih primerih prevzame nase. Ker tržni 

mehanizem praviloma ne zagotavlja učinkovite alokacije virov, mora država poseči na trg 

(Stanovnik 2012, 2–4; Kljun idr. 2005, 26–27). 

2.1.2  Prerazdelitvena funkcija 

Izbrana funkcija je ena izmed pomembnih funkcij javnih financ, saj naj bi prerazdeljevanje 

zagotavljalo neko sprejemljivo porazdelitev dohodka oziroma potrošnje določenih dobrin. 

Prerazdeljevanje se opravlja na dveh stopnjah, kjer premožnejši plačujejo višje davke in 

prispevke (npr. progresivna obdavčitev) in koristi, ki jih prejemajo posamezniki od javnega 

sektorja, niso v razmerju z vplačanimi sredstvi posameznika (npr. zdravstvene storitve so 

enake za vse ne glede na višino vplačila prispevkov). Pri ugotavljanju končnih učinkov 

prerazdeljevanja je treba upoštevati neto koristi posameznikov (Stanovnik 2012, 4–5; Kljun 

idr. 2005, 28). 

2.1.3  Stabilizacijska funkcija  

Stabilizacija države predstavlja zavestno usmerjanje gospodarstva za doseganje visoke 

zaposlenosti, stabilnosti cen, zadovoljivega salda tekočega računa plačilne bilance in 

zadovoljive stopnje gospodarske rasti. Ti cilji se ne dosegajo avtomatično, ampak le z 

usklajenim delovanjem fiskalne in monetarne politike (Stanovnik 2012, 5; Kljun idr. 2005, 

28). 

Obstaja tudi četrta funkcija javnega sektorja, ki dejansko ni samostojna. To je regulatorna 

funkcija, s katero država zagotavlja inštitucije in pravni red, ki so potrebni za nemoteno 

delovanje zasebnega sektorja (Stanovnik 2012, 1) 

2.2 Javni dolg 

Javni dolg prikazuje obveznosti države do preostalega dela narodnega gospodarstva in do 

tujine ter predstavlja kazalnik gospodarskega vrednotenja države. Jamstva predstavljajo 

obveznosti zasebnega sektorja, za katere jamči država in predstavljajo potencialni državni 

dolg. Javni dolg praviloma nastaja z akumuliranjem preteklih proračunskih primanjkljajev in 

presežkov, kjer ga proračunski presežki zmanjšujejo in primanjkljaji povečujejo javni dolg. 

Različne vrste emitiranega in neodplačanega javnega dolga lahko igrajo različno vlogo v 

gospodarstvu, odvisno od njihove likvidnosti, dospetja, lastnika, tržnosti in specifičnih 
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namenov uporabe (Markovič-Hribernik 1996, 101; Stanovnik 2012, 210; Kljun idr. 2005, 

204).  

Višina javnega dolga predstavlja enega izmed najpomembnejših kazalnikov vzdržnih javnih 

financ. Na eni strani se srečujemo z omejitvijo maastrichtskih kriterijev v višini 60 % BDP-ja, 

medtem ko na drugi strani številni avtorji3
 dokazujejo spodbujevalni vpliv javnega dolga na 

gospodarsko rast do višine 80–90 % BDP-ja. Višina javnega dolga ni tako problematična, če 

je v razmerju do BDP-ja konstantna. V kriznih razmerah se pogosto srečujemo s hitrim 

povečevanjem deleža javnega dolga, ki pa postane problematičen, saj povečuje tveganje 

insolventnosti in zmanjšuje zaupanje na finančnih trgih. Nekatere države se s prehitro 

akumulacijo javnega dolga srečujejo tudi v času gospodarske rasti, kar pa nakazuje na zelo 

velik problem dolgoročne vzdržnosti javnih financ ter zahteva čim hitrejše ukrepanje države s 

pomočjo raznih reform in ukrepov. 

2.2.1 Nastanek in rast javnega dolga 

Javni dolg lahko nastaja zaradi različnih razlogov (Pernek idr. 2001, 277–278): 

– če se država zadolžuje za financiranje letnega deficita in odplačila glavnic, ki izvirajo iz 

njenega preteklega zadolževanja; 

– če država skladno z zakonsko politiko prevzame nekatere izgube, obveznosti in slabe 

terjatve podjetij in bank zaradi izvajanja procesa prestrukturiranja gospodarstva in 

sanacije bančnega sistema v zameno za državne vrednostne papirje; 

– če država javnemu in zasebnemu sektorju jamči za najeta posojila doma in v tujini. 

2.2.2 Delitve javnega dolga 

Javni dolg je opredeljen na več načinov, predvsem zaradi različnega vrednotenja in 

spremljanja: 

– glede na vrsto upnika ločimo notranji in zunanji javni dolg. Upnik je lahko domača ali 

tuja pravna ali fizična oseba. Notranji javni dolg predstavlja delež dolga, ki ga država 

dolguje domačim in tujim rezidentom ter je izdan na nacionalnem finančnem trgu in je 

običajno nominiran v domači valuti (Gregorčič 1995, 33). Pri zunanjem dolgu gre za 

zadolževanje na tujih finančnih trgih, pri tujih vladah in vladnih agencijah, tujih 

poslovnih bankah in mednarodnih finančnih organizacijah (EBRD, IMF, IBRD, EIB itd.) 

(Caprirolo 2000, 12); 

– bruto javni dolg predstavlja vse finančne obveznosti države, medtem ko neto javni dolg 

predstavlja razliko med bruto finančnimi obveznostmi in njenimi dolgoročnimi 

finančnimi naložbami (Markovič-Hribernik 1996, 95); 

                                                 

3 Npr. Kumar in Woo (2010), Reinhaft in Rogoff (2010), Cecchetti, Mohanty in Zampolli (2010). 
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– tržni ali prenosni javni dolg predstavlja predvsem tržne vrednostne papirje, kot so 

zakladne menice, zakladni zapisi in državne obveznice. Netržni ali neprenosni javni dolg 

predstavljajo netržni vrednostni papirji in posojila, ki jih država najame pri centralni 

banki, poslovnih bankah, javnih podjetjih in zavodih, pri prebivalstvu in tujih institucijah 

(Gregorčič 1995, 33);  

– o indeksaciji javnega dolga govorimo, ko je v nacionalni valuti izražena vrednost 

glavnice dolga in je indeksirana tako, da javni dolg v primeru inflacije ohranja realno 

vrednost. Neindeksiran javni dolg nima revalorizacijske ali devizne klavzule, saj se 

njegova vrednost v primeru porasta splošne ravni cen realno zmanjša (Markovič-

Hribernik 1996, 160); 

– javni dolg lahko tudi opredelimo po različnih ravneh države. Lahko se upošteva dolg 

osrednje ravni države oziroma države v ožjem smislu (angl. central government), 

obveznosti vseh ravni države oziroma države v širšem smislu (angl. general government) 

in obveznosti celotnega javnega sektorja, kamor so vključena tudi podjetja v javni lasti. 

Dolgovi javnega sektorja v posameznih državah nastajajo ob različnih dejavnikih in se 

strukturno razlikujejo. Obstaja več metodologij,4 po katerih mednarodni statistični sistemi 

spremljajo dolgove javnega sektorja. Dolg osrednje ravni države predstavlja najožji 

koncept ravni dolga v državi. Zajema kredite in vrednostne papirje ožje opredeljene 

države, med katere sodijo organi zakonodaje, izvršilne in sodne oblasti in organizacije v 

njihovi sestavi. Z državnim dolgom upravlja državna zakladnica in ga servisira iz 

državnega proračuna. Dolg vseh ravni države zajema dolg centralne države, dolg organov 

in organizacij lokalne oblasti (občin) ter dolg skladov za socialno varnost, kar je v skladu 

z definicijo države kot nepodjetniške organizacije po metodologiji Združenih narodov 

(SNA). Dolg celotnega javnega sektorja poleg dolga vseh ravni države vključuje tudi 

javnofinančni del javnih podjetij in javnofinančnih organizacij. Svetovna banka  

uporablja najširši koncept javnega dolga, saj poleg dejanskega dolga prikazuje tudi 

potencialni in javno zagotovljen dolg zasebnih dolžnikov (Murn 1997, 57; Gregorčič 

1995, 33). 

2.2.3 Opredelitev stopnje zadolženosti in spreminjanje javnega dolga 

Najpomembnejši kazalnik pri analizi bremena javnega dolga v narodnem gospodarstvu je 

stopnja zadolženosti. S pomočjo kazalnika se lahko primerja višino zadolženosti v izbranem 

času in po različnih državah. Stopnja zadolženosti prikazuje razmerje med stanjem javnega 

dolga in bruto domačim proizvodom.  

  

                                                 

4  Sistem nacionalnih računov Združenih narodov, Evropski sistem integriranih ekonomskih računov  
EU, Statistična metodologija Mednarodnega denarnega sklada. 
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Prikazujemo jo z enačbo (Senjur 2001, 217):  

b = 
 

!∙#,                                                        [1] 

kjer je: 

– b – stopnja zadolženosti,  

– B – nominalni javni dolg,  

– P – raven cen,  

– Q – realni BDP,  

– P·Q – nominalni BDP. 

Števec predstavlja nominalni javni dolg (B), ki narašča zaradi proračunskega primanjkljaja. 

Imenovalec je nominalni BDP (P·Q) in se povečuje zaradi naraščanja ravni cen (P) ali pa 

zaradi realne rasti BDP-ja (Q). Iz enačbe lahko povzamemo, da stopnja zadolženosti narašča, 

če se nominalni dolg povečuje hitreje od nominalnega BDP-ja. V nasprotnem primeru se 

stopnja zadolženost zmanjšuje, če se nominalni BDP povečuje hitreje od nominalnega 

javnega dolga. Spreminjanje stopnje zadolženosti je odvisno od stopnje rasti BDP-ja, 

primarnega deficita in realne obrestne mere. Stopnja zadolženosti se bo verjetno povečala v 

primeru višje stopnje realne obrestne mere v primerjavi s stopnjo rasti BDP-ja. V tem primeru 

se zadolženost države povečuje, četudi država nima primarnega proračunskega primanjkljaja. 

Za stabilizacijo javnega dolga je treba doseči trajen primarni proračunski presežek, ki pa mora 

biti višji od obresti servisiranja dolga (Senjur 2001, 217). Država lahko zmanjša dolg s 

pomočjo povečanja javnih prihodkov ali pa zmanjšanja izdatkov, v primeru neindeksiranega 

dolga lahko s pomočjo inflacije zmanjša realno vrednost dolga, lahko uvede izredne davke ali 

pa ustavi odplačilo dolga (Markovič-Hribernik 1996, 138). 

2.3 Proračunski primanjkljaj 

Proračunski primanjkljaj lahko opredelimo kot negativno razliko med javnofinančnimi 

prihodki in odhodki. Sestavljen je iz primarnega primanjkljaja (G – T) in plačila obresti na 

javni dolg (iD) (Senjur 2001, 214):  

DE = (G – T) + iD,                                                          [2] 

kjer je/so: 

– DE – proračunski primanjkljaj, 

– G – izdatki države, 

– T – prihodki države, 

– iD – obresti na javni dolg. 
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Iz enačbe lahko razberemo, da primanjkljaj nastane tudi v primeru uravnoteženega 

primarnega proračuna (G = T), saj se država zadolžuje, da bi pokrila obresti že obstoječega 

dolga. Dolg se bo zmanjšal le v primeru presežka primarnega proračuna, kar pa je možno 

doseči le s presežkom prihodkov v primerjavi z izdatki ter z reformami in vzdržno fiskalno 

politiko. Proračunski primanjkljaj nastane zaradi nizke gospodarske rasti, ekspanzivne 

fiskalne politike in številnih drugih kazalnikov, ki vplivajo na povečanje državnih izdatkov v 

primerjavi s prihodki. 

Država ima odprt račun pri centralni banki, s katerim upravlja državna zakladnica. V primeru 

primanjkljaja se država financira s prodajo dolga nebančnemu sektorju, s sposojanjem pri 

bančnem sektorju ali s sposojanjem v tujini. Država lahko kratkoročno pridobi  sredstva tudi s 

prodajo državnega premoženja (Savin 1997, 46–48). 

Poznamo več različnih definicij primanjkljaja, ki imajo različno metodologijo izračuna 

(Stanovnik 2012, 205–206): 

– konvencionalni primanjkljaj predstavlja razliko med javnofinančnimi prihodki in odhodki 

in nam pogosto ne poda prave informacije o fiskalnem položaju države. Visok deficit je 

lahko posledica recesije in suficit je lahko rezultat gospodarskega vzpona, saj so davki 

neposredno ali posredno povezani z dohodkom; 

– strukturni ali ciklično prilagojeni primanjkljaj prikazuje velikost deficita v stanju, ko je 

ekonomija v normalnem dolgoročnem trendu, kjer se ne upošteva vplivov recesije 

oziroma gospodarskega vzpona; 

– primarni deficit je sestavljen iz konvencionalnega primanjkljaja brez plačila obresti za 

dolg; 

– operativni deficit izhaja iz konvencionalnega primanjkljaja brez inflacijske komponente 

plačila obresti za javni dolg.  
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3 VZDRŽNOST JAVNIH FINANC 

Vzdržnost javnih financ predstavlja najpomembnejši kriterij stabilnosti države, ki ga je 

mogoče doseči le s pomočjo uravnoteženih makroekonomskih kazalnikov. Države skušajo s 

pomočjo tekočih ukrepov vplivati na javne prihodke in odhodke ter posledično na 

kratkoročno vzdržnost javnih financ. V zadnjem času se vedno bolj soočamo s problemom 

dolgoročne nevzdržnosti, saj se bodo številne evropske države kmalu soočile z demografskimi 

spremembami, ki bodo znatno povečale število starejšega prebivalstva in s tem posledično 

povezane odhodke. Poleg nevarnosti, povezanih s porastom starejšega prebivalstva, so javne 

finance številnih držav trenutno zelo šibke. Največji razlog je zagotovo v gospodarski krizi, ki 

je oslabila javne finance številnih držav in nakazala na največje pomanjkljivosti. Nekatere 

države so že sprejele številne ukrepe za stabilizacijo gospodarstva, saj so se prihodki v času 

krize zmanjšali na račun nižje gospodarske aktivnosti ter odhodki zvišali zaradi povečane 

brezposelnosti in izdatkov, povezanih z zaganjanjem gospodarstva. Velik problem predstavlja 

tudi previsok javni dolg, ki se v večini evropskih držav še ni stabiliziral. Visok javni dolg 

poleg previsokih obresti prinaša tudi problem refinanciranja, saj ga je po določenih letih treba 

odplačati oziroma se ponovno zadolžiti. Večina držav EU beleži nizko oziroma negativno 

gospodarsko rast, kar slabo vpliva na vse kriterije vzdržnih javnih financ. 

EU ima številna fiskalna pravila, po katerih ocenjuje in meri javnofinančno stanje držav. Eden 

izmed najpomembnejših kazalnikov so tako imenovani maastrichtski kriteriji. Evropska 

komisija dvakrat na leto preverja višino javnega dolga in proračunskega primanjkljaja sektorja 

države ter članice ocenjuje na osnovi maastrichtskih kriterijev. Za države evroobmočja veljajo 

še strožja pravila pakta stabilnosti in rasti, ki so zasnovana na osnovi maastrichtskih kriterijev 

ter od držav zahtevajo še bolj dosledno izpolnjevanje meril in določajo kaznovanje kršiteljic. 

Kljub vsem omenjenim določilom so številne članice kršile pravila, zlasti v času gospodarske 

krize. V namenu čim hitrejšega finančnega okrevanja je bil sprejet še Evropski fiskalni pakt, 

ki naj bi okrepil gospodarstvo in povečal proračunsko disciplino ter zmanjšal verjetnost 

prihajajočih kriz. 

3.1 Maastrichtski konvergenčni kriteriji 

Maastrichtski kriteriji so bili sprejeti decembra 1991 z Maastrichtskim sporazumom in so 

opredeljeni v Pogodbi o Evropski uniji, ki so jo članice podpisale februarja 1992. Kriteriji so 

merila pripravljenosti držav članic EU za priključitev k EMU in s tem za prevzem skupne 

valute – evra, kjer se merita nominalna konvergenca in stopnja usklajenosti 

makroekonomskih politik. Nominalni konvergenčni kriteriji se formalno delijo na štiri, 

vsebinsko pa na pet kriterijev, saj se javnofinančni položaj meri z dvema meriloma. 

Kandidatke morajo za uspešno priključitev k EMU izpolnjevati vseh pet nominalnih 

maastrichtskih kriterijev. Poglaviten namen konvergenčnih kriterijev je zagotavljanje 

monetarne in fiskalne stabilnosti evroobmočja, kar pa naj bi ustvarjalo ugodno okolje za 



 14 

doseganje dolgoročne gospodarske rasti (Drastichová 2013, 208–209). EU od kandidatk ne 

zahteva, ampak pričakuje tudi določeno stopnjo realne konvergence, ki je opredeljena kot 

razvojno dohitevanje, merjeno z ravnjo BDP-ja na prebivalca, s produktivnostjo dela ter z 

relativno ravnjo cen, ki naj bi zmanjševala razlike med državami (Drastichová 2013, 209). 

Nominalni in realni kriteriji so med seboj tesno povezani, saj so strukturne reforme za 

povečevanje gospodarske rasti del realne konvergence, ki pa običajno tudi izboljšajo 

kazalnike nominalne konvergence. Izboljšanje nominalne konvergence običajno pozitivno 

vpliva na realno konvergenco (Delakorda 2003, 39).  

Ocenjevanje kriterijev temelji na osnovi usklajenih podatkov in natančno določeni 

metodologiji. Oceno opravita Evropska centralna banka in Evropska komisija v 

konvergenčnem poročilu vsaki dve leti ali pa na zahtevo države kandidatke, kjer se oceni 

pripravljenost kandidatke za prevzem evra (ECB 2014, 5). 

3.1.1 Nominalna konvergenca 

Nominalni konvergenčni kriteriji se delijo na tri monetarne in dva fiskalna kriterija 

(Drastichtová 2013, 209): 

– članica mora dosegati visoke stopnje stabilnosti cen, kjer letna stopnja inflacije ne sme 

presegati referenčne vrednosti, ki jo določa povprečje inflacijskih stopenj treh držav 

članic EU z najnižjo stopnjo inflacije, povečano za več kot 1,5 odstotne točke; 

– dolgoročna obrestna mera ne sme presegati referenčne vrednosti, ki je določena s 

povprečjem dolgoročnih obrestnih mer treh držav članic EU z najnižjo stopnjo inflacije, 

povečano za 2 odstotni točki. Dolgoročna obrestna mera se določi na osnovi donosa do 

dospelosti desetletnih državnih obveznic ali primerljivih vrednostnih papirjev, kjer se 

upoštevajo razlike v definicijah posameznih držav; 

– potrebno je vsaj dveletno članstvo v evropskem mehanizmu deviznih tečajev (ERM II) in 

upoštevanje dopustnih meja nihanj deviznega tečaja svoje valute glede na evro brez 

večjih pritiskov na deviznih trgih ter brez devalvacije valute; 

– proračunski primanjkljaj ne sme presegati 3 % BDP-ja, razen v izjemnih okoliščinah, ko 

je preseganje le izjemno in začasno ter ostaja blizu referenčne vrednosti oziroma se ji 

dovolj hitro približuje; 

– javni dolg ne sme presegati 60 % BDP-ja oziroma če je višji, se mora dovolj hitro 

približevati referenčni vrednosti . 

3.1.2 Realna konvergenca 

Realna konvergenca predstavlja neformalne pogoje za vstop v EMU, saj ni nikjer omenjena 

kot obvezna. Kljub temu se pričakuje, da države dosegajo realno konvergenco vzporedno z 
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nominalno oziroma že pred njo, saj držav ni mogoče ocenjevati po nominalnih kriterijih, 

dokler ne dosežejo zahtevane realne konvergence (Lavrač 2007, 188).  

Realno konvergenco lahko razdelimo na dohodkovno in strukturno in prikazuje približevanje 

stopnje razvitosti življenjskega standarda med državami, ki želijo uvesti evro, in državami, ki 

so evro že uvedle. Dohodkovno konvergenco najpogosteje merimo z ravnjo BDP-ja na 

prebivalca, merjeno po kupni moči glede na povprečje držav EU, pri čemer je zelo pomembna 

tudi ocena, koliko let bo država potrebovala, da bi dosegla določeno raven povprečja. 

Strukturna konvergenca obsega reformo institucionalnega okvirja, v katerem posluje 

gospodarstvo, ter ni neposredno merljiva. Strukturne reforme se nanašajo na večjo 

produktivnost, privatizacijo, pokojninske in zdravstvene reforme, višjo zaposlenost itd. (Roter 

2004, 31).   

Proces realne konvergence v manj razvitih državah lahko povzroči Balassa-Samuelsonov 

učinek,
5
 ki je posledica razvojnega dohitevanja.  

3.1.3 Pravna konvergenca 

Poleg nominalne in realne konvergence je pomemben tudi pravni konvergenčni kriterij, ki 

preverja skladnost nacionalne zakonodaje, vključno s statutom nacionalne centralne banke, z 

določbami Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter Evropske centralne banke. ECB pri 

ocenjevanju pravne konvergence poleg formalne ocene besedila nacionalne zakonodaje 

upošteva tudi skladnost implementiranih zadevnih določb z duhom pogodb in določb EU. 

Organi odločanja v nacionalnih centralnih bankah morajo delovati nemoteno in trajno ter 

neodvisno od zunanjih pritiskov (ECB 2014, 20). 

3.1.4 Kritike maastrichtskih kriterijev 

Maastrichtski kriteriji so bili deležni številnih kritik, še posebej na področju vzdržnih javnih 

financ. De Grauwe (2009) opozarja, da maastrichtski kriteriji predstavljajo politične 

instrumente in ne ekonomsko pomembnih meril, saj so bili v letu 1998 prezrti zaradi 

olajševanja ustanavljanja evroobmočja. Sedaj veljajo za stroga merila, ki jih uporabljajo za 

omejevanje širitve EMU. Več kot polovica dosedanjih članic EMU (npr. Belgija, Španija, 

Nizozemska, Italija, Grčija, Avstrija in Nemčija), ki so v evroobmočje vstopile leta 1999 

                                                 

5  Balassa-Samuelsonov učinek je viden v realni apreciaciji domače valute in izvira iz različne 
produktivnosti menjalnega in nemenjalnega sektorja. Produktivnost menjalnega sektorja raste 

hitreje od nemenjalnega sektorja, kar povzroči rast plač menjalnega sektorja. Nemenjalni sektor 
skuša kljub nižji produktivnosti slediti dinamiki rasti plač menjalnega sektorja, kar lahko doseže le s 

povišanjem cen izbranega sektorja. Povišanje cen se izrazi kot dodatna inflacija, ki je posledica 

nižje ekonomske razvitosti in razvojnega dohitevanja (Lavrač 2004, 22). 
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(Grčija je vstopila leta 2001), ni izpolnjevalo merila javnega dolga za prevzem evra. Pri 

proračunskem primanjkljaju sta bili Španija in Grčija nad referenčno vrednostjo, kjer se je 

Španiji deficit začel kmalu zmanjševati. Izkazalo se je tudi, da so Grčija, Belgija, Italija in 

Francija prek kreativnega računovodstva manipulirale z višino proračunskega primanjkljaja.  

3.2 Pakt stabilnosti in rasti 

Članice EMU morajo konvergenčna pravila izpolnjevati tudi po uspešnem prevzemu evra, saj 

je le tako doseženo učinkovito in vzdržno upravljanje javnih financ. Za učinkovitejše 

usklajevanje fiskalnih politik članic EMU so leta 1997 sprejeli SGP, ki natančneje opredeljuje 

postopek preseženega primanjkljaja za učinkovitejše zagotavljanje proračunske discipline, s 

pomočjo katere bi članice na srednji rok dosegale proračunski presežek. SGP od članic 

zahteva sprejetje ustreznih ukrepov za doseganje čim bolj uravnoteženega javnofinančnega 

položaja, obenem pa Evropsko komisijo in Svet EU zavezuje k ukrepanju ob morebitnem 

kršenju določil SGP-ja. Prva uredba članicam EMU določa letno oddajanje programov 

stabilnosti in članicam EU, ki še ne izpolnjujejo pogojev za prevzem evra, oddajo 

konvergenčnih programov. Druga uredba opredeljuje zgornjo mejo višine primanjkljaja in 

javnega dolga ter postopek ocenjevanja proračunskega stanja države z izdajo možnih 

priporočil oziroma sankcij ob kršitvi pravil (Bednaš 2006, 11–14). 

3.2.1 Določila Pakta stabilnosti in rasti 

Določila lahko razdelimo na preventivni oziroma opozorilni del in na korektivni del. 

Preventivni del vključuje prepoznavanje nevarnosti preseženega primanjkljaja na osnovi 

programov stabilnosti oziroma konvergenčnih programov ter sprejemanja ukrepov za 

preprečitev njegovega nastanka. Komisija lahko izda zgodnje opozorilo za preprečitev 

previsokega primanjkljaja in priporoči spoštovanje določil SGP-ja. Korektivni del zajema 

ukrepe za odpravo preseženega primanjkljaja6
 in možne sankcije za kršiteljice. Članica v 

primeru čezmernega primanjkljaja prejme priporočilo in rok za odpravo čezmernega 

primanjkljaja. V primeru neupoštevanja priporočil se sprožijo nadaljnji postopki, vključno z 

možnostjo sankcij7
 (Bednaš 2006, 11–14). 

  

                                                 

6  Zgornja meja dovoljenega proračunskega primanjkljaja je 3 % BDP-ja in javnega dolga 60 %  

BDP-ja. Dovoljena višina primanjkljaja se lahko krši v izrednih okoliščinah, ki so posledica 

nenavadnih dogodkov, če se realni BDP zmanjša za več kot 2 %, v primeru nenadnih šokov zunaj 
območja nadzora ekonomskih politik. 

7  Sankcionirane so lahko samo države članice EMU, saj jih obvezuje SGP, medtem ko članice EU, ki 
še niso prevzele evra, prejmejo le opozorilo.  
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3.2.2 Reforma Pakta stabilnosti in rasti 

Izvirni pakt je bil podvržen številnim kritikam in opozorilom o nujnosti reforme SGP-ja, saj 

so številne države že več let kršile določila o proračunskem primanjkljaju. Reforma SGP-ja je 

bila uvedena leta 2005 in je želela odpraviti pomanjkljivosti in povečati pomen višine javnega 

dolga ter vzdržnosti javnih financ (Bednaš 2006, 26–28).  

Najpomembnejše spremembe v preventivnem delu se nanašajo na kritiko neupoštevanja 

srednjeročne in dolgoročne fiskalne vzdržnosti. Z reformo so bili opredeljeni srednjeročni 

javnofinančni cilji, kjer članice lahko same oblikujejo srednjeročni cilj, ki lahko odstopa od 

proračunskega položaja presežka oziroma ravnovesja ter ga oceni Evropski svet. Pri tem je 

srednjeročni javnofinančni cilj opredeljen kot strukturni primanjkljaj. Države morajo v 

primeru nedoseganja proračunskega cilja sprejeti ukrepe za doseganje ciljev in doseči vsaj 

minimalno letno znižanje strukturnega proračunskega primanjkljaja v višini 0,5 % BDP-ja. V 

primeru konjunkture, ko gospodarska rast presega potencialno, mora država zmanjšati 

strukturni primanjkljaj za več kot 0,5 % letno. Pri izvajanju strukturnih reform dolgoročne 

vzdržnosti javnih financ lahko članice odstopajo od srednjeročnega cilja in od minimalnega 

letnega prilagajanja 0,5 % BDP-ja, vendar tako, da primanjkljaj države ne preseže 3 %  

BDP-ja. Vsebina konvergenčnih programov in programov stabilnosti vsebuje tudi oceno 

posledic, ki jih imajo sprejeti ukrepi na proračun. Evropska komisija ima možnost zgodnjega 

svetovanja v primeru poslabšanja proračunskega položaja države, čeprav referenčna meja 

proračunskega primanjkljaja še ni presežena (Bednaš 2006, 28–29). 

Spremembe v korektivnem delu so pripomogle k večji prožnosti pri uvajanju in izvajanju 

postopka preseženega primanjkljaja. Opredeljeno je bilo resno poslabšanje gospodarskih 

razmer, ki vključuje vsako realno upadanje BDP-ja in večletno počasnejšo gospodarsko rast 

glede na potencialno. Natančno so opredeljeni tudi drugi relevantni dejavniki v postopku 

preseženega primanjkljaja, saj mora Evropska komisija sedaj v postopku preseženega 

primanjkljaja upoštevati vse pomembne dejavnike. Pri vrednotenju srednjeročnega 

gospodarskega položaja se upošteva zlasti potencialno gospodarsko rast, obstoječe 

konjunkture pogoje, izvajanje politik v okviru lizbonske strategije in politiko spodbujanja 

raziskav, razvoja in inovacij. Pri srednjeročnem javnofinančnem položaju se vrednotijo 

prizadevanja za fiskalno konsolidacijo v ugodnih časih, vzdržnost javnega dolga, javne 

naložbe in splošno razvitost javnih financ. Upoštevati je treba tudi druge dejavnike, na katere 

članica opozori, saj pomembno vplivajo na preseganje referenčne vrednosti. Drugi pomembni 

dejavniki se upoštevajo le, če je primanjkljaj blizu referenčne vrednosti in začasen. 

Postopkovni roki v zvezi s preseženim primanjkljajem so se podaljšali, roki za odpravo 

preseženega primanjkljaja pa prav tako (Bednaš 2006, 32–33). 

Članice EU so se v času gospodarske krize soočale z makroekonomskimi, finančnimi in 

fiskalnimi neravnovesji, ki pa so še bolj poglabljala dolžniško krizo ter pozvala k okrepitvi 
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ekonomskega upravljanja EU. Članice EU so leta 2011 v ta namen sprejele paket šestih 

zakonov (angl. six pack) in Pakt za evro (angl. Euro Plus Pact), ki članice obvezuje k bolj 

doslednemu upoštevanju določil SGP-ja (ECB 2012, 79). Leta 2013 sta  stopili v veljavo še 

dve dodatni uredbi (dvojčka), ki nadgrajujeta paket šestih zakonov in prinašata še večji nadzor 

in usklajenost proračunskih odločitev nad članicami evroobmočja s finančno nestabilnostjo 

(Evropska komisija 2013e, 1). 

3.3 Pogodba o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji  

Pogodbo o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji (v 

nadaljevanju fiskalni pakt) je 2. marca 2012 podpisalo 25 držav članic EU8
 in je začela veljati 

s 1. januarjem 2013, ko jo je ratificiralo 12 članic. Velja za strožjega naslednika SGP-ja, ki 

mu ni uspelo zagotoviti fiskalne discipline pri članicah EU (ECB 2012, 92–93). 

S fiskalnim paktom se želi okrepiti ekonomski steber proračunske in denarne unije. S 

sprejetjem so bila določena pravila, namenjena spodbujanju proračunske discipline in 

okrepitvi ekonomske politike s pomočjo fiskalnega dogovora ter izboljšanju upravljanja v 

evroobmočju. S pomočjo ukrepov se podpira uresničevanje ciljev EU za doseganje vzdržne 

rasti, zaposlovanja, konkurenčnosti in socialne kohezije (Evropski svet 2013, 10). 

Fiskalni pakt opredeljuje novo pravilo o uravnoteženem proračunu, ki določa najvišjo višino 

letnega strukturnega primanjkljaja, ki ne sme preseči 0,5 % nominalnega BDP-ja. Članicam je 

dovoljen začasen odklon v primeru izjemnih okoliščin, kjer strukturni primanjkljaj ne sme 

preseči 1 % nominalnega BDP-ja. Odklon je dovoljen le članicam z nižjim javnim dolgom od 

60 %, ki imajo nizko tveganje nevzdržnih javnih financ. Fiskalni pakt tudi določa postopek 

sankcij za kršitve in veliko strožji nadzor (ECB 2012, 82–83). 

3.4 Ostali pomembni kazalniki vzdržnosti javnih financ  

Delež javnega dolga in proračunskega primanjkljaja v BDP-ju sta najpomembnejša kazalnika 

vzdržnih javnih financ in sta določena tudi od EU. Izjemnega pomena so tudi ostali kazalniki, 

ki posredno vplivajo in določajo kakovost javnih financ posamezne države. V naslednjih 

podpoglavjih opisujemo kazalnike, ki vplivajo na proračunski primanjkljaj oziroma presežek. 

3.4.1 Finančni sektor 

V finančni sektor spadajo bančništvo, zavarovalništvo in naložbeništvo ter je izjemno 

povezan z državo, saj finančne institucije v primeru previsoke zadolženosti ali velikega 

                                                 

8 Velika Britanija in Češka je nista podpisali. 
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poslabšanja bonitetnih ocen ne najdejo vlagateljev, ki bi želeli vložiti sredstva in se v tem 

primeru obrnejo po pomoč k državi, ki poskrbi za likvidnost in prepreči možno insolventnost. 

Banke in ostale finančne ustanove so imele pomembno vlogo pri nastanku svetovne finančne 

krize, ki je nastala kot posledica nepremičninskega zloma v Združenih državah Amerike (v 

nadaljevanju ZDA). Banke so odobravale kredite brez ustreznega zavarovanja neprimernim 

kreditojemalcem in večinoma po variabilni obrestni meri. Po finančnem zlomu se je 

medbančna obrestna mera povečala, kar je povzročilo povišanje anuitet za odplačilo kredita z 

variabilno obrestno mero in posledično nezmožnost odplačevanja obveznosti. Zaradi 

nezaupanja so si banke prenehale posojati denar in so bile centralne banke prisiljene poskrbeti 

za likvidnost, saj bi v nasprotnem primeru prišlo do zloma celotnega bančnega sistema 

(Štiblar 2008, 90). 

Trenutno je na finančnih trgih še vedno prisotna visoka stopnja nezaupanja, kar pa ne 

pripomore k zagonu gospodarstva. Zaradi slabih izkušenj v zvezi s preteklim neprimernim 

kreditiranjem je trenutna dostopnost do sredstev otežena. Še vedno se soočamo s kreditnim 

krčem, ki podjetjem in posameznikom ne omogoča pridobivanja posojil in potrebnega 

kapitala, s pomočjo katerega bi se povečala gospodarska aktivnost. V številnih državah je 

gospodarska kriza nakazala na slabosti finančnega sistema in zahtevala ukrepanje države za 

čim hitrejše okrevanje in povečanje stabilnosti. 

Centralna banka nadzoruje pravilno delovanje poslovni bank in jih omejuje s številnimi 

pravili o kapitalski ustreznosti ter ostalimi predpisi, ki služijo povečevanju stabilnosti bank s 

kapitalsko ustreznostjo in z likvidnostjo. Poleg regulatorne funkcije ima centralna banka tudi 

funkcijo kreditodajalca v skrajnih primerih, s pomočjo katere omogoča nemoteno delovanje 

bank tudi v času krize in preprečuje nastajanje bančnih panik. 

Najpomembnejši kazalniki razvitosti finančnega sistema so:  

– kazalnik bilančne vsote bank v primerjavi z BDP-jem prikazuje razmerje med aktivo 

oziroma pasivo vseh poslovnih bank in nakazuje na razvitost bančnega sistema (UMAR 

2011a); 

– kazalnik tržne kapitalizacije v primerjavi z BDP-jem prikazuje delež obsega tržne 

kapitalizacije delnic podjetij, ki kotirajo na borzi, in je eden izmed najreprezentativnejših 

pokazateljev razvitosti kapitalskega trga (UMAR 2009b); 

– kazalnik zavarovalnih premij v primerjavi z BDP-jem prikazuje vlogo zavarovalništva v 

gospodarstvu izbrane države. Zavarovalna premija, ki se uporablja za izračun, vsebuje 

življenjska in premoženjska zavarovanja (UMAR 2009b). 
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3.4.2 Demografske spremembe in povezani izdatki 

Prihajajoče demografske spremembe in s tem povezane spremembe izdatkov države imajo 

velik vpliv na vzdržnost javnih financ. Proces staranja prebivalstva predstavlja povečevanje 

deleža starejšega prebivalstva nad 65 let ob sočasnem nižanju števila otrok pod 15 let in 

podaljševanju pričakovane življenjske dobe in je najpogosteje prikazan v obliki starostne 

piramide (Vertot 2008, 15). Rodnost se v zadnjih desetletjih znižuje, medtem ko se delež 

starejšega prebivalstva povečuje na račun podaljševanja življenjske dobe, ki je rezultat 

razvitejšega zdravstva v razvitih in tudi nerazvitih državah. Pomemben kriterij demografskih 

sprememb predstavlja tudi delež migracij, saj lahko te negativno oziroma pozitivno vplivajo 

na demografske spremembe izbrane države.  

Demografske projekcije prikazujejo gibanje prebivalstva v naslednjih desetletjih ob 

predpostavki ceteris paribus in državam omogočajo ustrezno prilagoditev in ukrepanje v 

zvezi s prihajajočimi spremembami na odhodkovni strani. Nekatere članice EU so že sprejele 

ukrepe v zvezi s prihajajočimi demografskimi spremembami, ki bodo stabilizirali najbolj 

kritične izdatke, medtem ko bodo določene članice morale še dodatno regulirati področje 

odhodkov, povezanih z izbranimi spremembami, saj kljub že sprejetim ukrepom še ne 

rešujejo problema prihajajočih demografskih sprememb.  

Med najpomembnejše demografske kazalnike se uvrščajo: 

– koeficient starostne odvisnosti predstavlja število starejših nad 65 let v razmerju do 

delovno aktivnih oseb in je pomnožen s 100. Pove nam, koliko starejših prebivalcev je 

odvisnih na 100 delovno sposobnih (UMAR 2009b); 

– povprečna starost ob upokojitvi; 

– delež izdatkov za pokojnine glede na višino BDP-ja predstavlja starostno, invalidsko, 

družinsko, kmečko in vojaško pokojnino; 

– delež izdatkov za socialno zaščito v BDP-ju predstavlja stroške države, povezane z 

boleznijo in zdravstvenim varstvom, invalidnostjo, s starostjo, smrtjo hranitelja družine in 

otrok, z brezposelnostjo, nastanitvijo in drugimi oblikami socialne izključenosti (UMAR 

2009b); 

– delež izdatkov za zdravstvo v BDP-ju predstavlja vse javne in zasebne izdatke za 

opravljanje zdravstvenih storitev, za izdana zdravila in medicinskotehnične pripomočke 

(UMAR 2013c). 

Obstoječi pokojninski sistemi so zaradi staranja prebivalstva, upadanja števila rojstev in 

daljšanja življenjske dobe v vseh članicah EU pod velikim pritiskom, finančna in gospodarska 

kriza pa sta ta pritisk le še povečali. Glavni cilj, iz katerega izhajajo države članice, je 

prilagoditev pokojninskih sistemov tem spremembam. Po napovedih naj bi se koeficient 

starostne odvisnosti v Evropi do leta 2060 podvojil. Leta 2008 je bilo razmerje med delovno 

aktivnimi državljani EU in državljani, starimi 65 let ali več, 4:1, leta 2060 pa naj bi se po 
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napovedih demografskih gibanj znižalo na 2:1. Povprečna življenjska doba v EU se bo po 

najnovejših demografskih projekcijah do leta 2060 podaljšala za 7 let, kar naj bi, skupaj z 

nizko stopnjo rodnosti, napovedovalo velike spremembe v sestavi evropskega prebivalstva 

(MDDSZ 2012, 72–75). 

3.4.3 Kazalniki trga dela 

Vsaka država si prizadeva za čim višjo stopnjo zaposlenosti ter za čim nižjo brezposelnost, saj 

izbrana kazalnika prikazujeta uspešnost in razvitost države. Stopnja zaposlenosti je definirana 

kot razmerje med delovno aktivnim in delovno sposobnim prebivalstvom, kjer se pod delovno 

sposobne šteje vse prebivalce od 15. do 64. leta starosti. Stopnja brezposelnosti predstavlja 

razmerje med številom brezposelnih in aktivnih prebivalcev, kjer aktivno prebivalstvo 

sestavlja število delovno aktivnih in brezposelnih (UMAR 2009b). 

EU je že leta 2000 v Lizbonski pogodbi določila cilj, da bo leta 2010 postala 

najkonkurenčnejše, dinamično in na znanju temelječe gospodarstvo, s čimer želi doseči več 

delovnih mest, trajno gospodarsko rast in socialno kohezijo. Leta 2010 je bilo v strategiji 

Evropa 2020 določenih pet ciljev, ki bodo v prihodnje povečevali razvitost trga dela v EU 

(Evropska komisija 2010, 5). 

V okviru strategije želi doseči (Evropska komisija 2010, 5): 

– 75 % zaposlenost med 20. in 64. letom, 

– za raziskave in razvoj je treba nameniti najmanj 3 % BDP-ja, 

– delež mladih, ki se odločijo za zgodnjo opustitev izobraževanja, mora biti pod 10 % in 

vsaj 40 % mladih mora uspešno zaključiti terciarno izobraževanje, 

– zmanjševanje revščine. 

V okviru analitičnega dela magistrske naloge preverimo stopnjo zaposlenosti in 

brezposelnosti ter obseg sive ekonomije. Siva ekonomija je prisotna v vseh državah in je 

odvisna od razvitosti in zakonske ureditve ter se najpogosteje pojavlja kot posledica upora 

proti državi in zakonodaji, previsoke obdavčitve, previsokih birokratskih postopkov in 

stroškov ter visokih vstopnih ovir v izbrano panogo. Država skuša omejiti delež sive 

ekonomije, saj ima negativen vpliv na proračunsko politiko. Države z urejenim trgom dela 

imajo nižji obseg sive ekonomije. 

3.4.4 Zahtevana donosnost na državne obveznice in bonitetne ocene 

Bonitetna ocena države je tesno povezana z donosnostjo državnih obveznic, saj ima ocena 

velik vpliv na finančnih trgih in udeležencem podaja temeljno informacijo o finančnem stanju 

izbrane države. Vlagatelji se na osnovi izbrane ocene odločajo o nakupu obveznice in 

zahtevanem pribitku za kreditno tveganje. Ocena bonitetne agencije naj bi bila objektivna, 
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nepristranska in narejena na osnovi poglobljene analize izbranih kazalnikov, ki določajo 

trenutni položaj dolžnika. Mnenje bonitetnih agencij izraža verjetnost neplačila obveznosti 

izbranega dolžnika in ne napoveduje prihodnjih donosov, saj ocene predstavljajo le kreditno 

sposobnost in pripravljenost določene države za pravočasno in celotno odplačevanje svojega 

dolga (Taškar Beloglavec in Taškar Beloglavec 2010, 37).  

Bonitetne agencije so bile ustanovljene zaradi želje po zmanjšanju asimetričnih informacij na 

trgu. Njihova poglavitna funkcija je informacijska, s pomočjo katere zbirajo informacije, ki 

zmanjšujejo asimetrijo med izdajatelji in vlagatelji. Ocene poleg tega predstavljajo 

pomembno informacijo regulatorjem trga. Države uporabljajo ocene za regulacijo finančnih 

trgov, ki jo vpeljejo v pravno ureditev, kar pa predstavlja certifikacijsko funkcijo bonitetnih 

agencij. Bonitetne ocene se tudi uporabljajo pri finančnih naložbah, kjer se ocena uporablja za 

primerjavo tveganja (Oblak 2010, 45).  

Trenutno so v ospredju tri vodilne bonitetne agencije, ki jim pravimo »veliki trije«, to so 

bonitetne agencije Moody's Investor Service (v nadaljevanju Moody's), Standars & Poor (v 

nadaljevanju S&P) in Fitch Ratings (v nadaljevanju Fitch), ki imajo skupaj kar 95 % tržni 

delež (The Economist 2007). Visok tržni delež lahko pripišemo visokim vstopnim oviram v 

panogo, zahtevnemu obstanku na izbranem trgu in velikim zakonskim omejitvam (Taškar 

Beloglavec in Taškar Beloglavec 2010, 35–36). Poleg tega pa velikost bonitetne agencije igra 

pomembno vlogo pri ugledu in imajo največje bonitetne hiše v okviru ekonomije obsega nižje 

stroške poslovanja. Ocenjevalno lestvico
9

 dolgoročnih obrestnih mer sestavlja deset 

simbolov,
10

 kjer AAA pomeni najnižje kreditno tveganje in D najvišje. Vsaki skupini ocen sta 

dodana modifikatorja + in –, ki nakazujeta mejo bonitetne kategorije. Modifikator + nakazuje, 

da obveznost spada v zgornjo mejo bonitetne kategorije in modifikator – prikazuje pripadnost 

spodnji meji izbrane kategorije (S&P b. l.). V preglednici 1 so prikazane ocenjevalne lestvice 

dolgoročnih obrestnih mer vodilnih bonitetnih agencij. 

Pretekla finančna kriza se je začela v ZDA zaradi težav na trgu drugorazrednih hipotekarnih 

posojil in se je razširila po vsem svetu. Številni kritiki razlog za preteklo finančno krizo 

pripisujejo tudi bonitetnim agencijam, ki so izdajale napačne in previsoke ocene vrednostnih 

                                                 

9  Za primer smo vzeli S&P, ki mu je po oznakah zelo podoben Fitch, medtem ko pri Moody's 

uporabljajo oznake od Aaa do D.   
10  AAA (najvišja izpolnitev finančnih obveznosti z minimalnim kreditnim tveganjem), AA (visoka 

izpolnitev finančnih obveznosti z nizkim kreditnim tveganjem), A (močna izpolnitev finančnih 
obveznosti z nizkim kreditnim tveganjem, občutljivost na neugodne gospodarske razmere),  BBB 
(srednje visoka izpolnitev finančnih obveznosti z zmernim kreditnim tveganjem), BB (obveznosti 

so špekulativne narave z znatnim kreditnim tveganjem), B (obveznosti so špekulativne z visokim 
kreditnim tveganjem, zmogljivost za izpolnitev obveznosti), CCC (obveznosti so zelo slabe z zelo 

visokim kreditnim tveganjem, odvisnost od ugodnih gospodarskih razmer), CC (špekulativne 
obveznosti z močno verjetnostjo neizpolnitve), C (visoka verjetnost neizpolnitve finančnih 
obveznosti) in D (najvišja verjetnost neizpolnitve finančnih obveznosti) (S&P b. l.). 
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papirjev. Kmalu se je izkazalo, da imajo največje tri bonitetne agencije velike pomanjkljivosti 

pri metodologiji in procesu postopka ocenjevanja (Oblak 2010, 46). Pred gospodarsko krizo 

so bonitetne agencije na osnovi pridobljenega ugleda uživale preveliko zaupanje in nihče se ni 

ukvarjal z njihovim delovanjem, zaradi česar so bile premalo nadzorovane in razkritje 

metodologij je bilo nepregledno, saj so agencije skrivale podrobnosti o svojih metodologijah. 

Bonitetne ocene so bile podane nepravočasno in nepregledno, poleg tega pa so se ugotovile 

tudi napake v modelih, ki so povzročile napačno podeljevanje ocen. Razlog za neustrezne 

ocene je tudi v bankah, saj banka lahko zaprosi več bonitetnih agencij za pripravo ocene in se 

potem odloči za najugodnejšo. To lahko povzroči napihovanje ocen z namenom pridobitve 

naročnika. Največja pomanjkljivost bonitetnih agencij je nekonkurenčnost, saj imata največji 

agenciji S&P in Moody's 80 % tržni delež (Taškar Beloglavec in Taškar Beloglavec 2010, 

34–37). EU je v namen bolj relevantnih ocen izdala uredbo o bonitetnih agencijah, ki 

natančno opredeljuje pristojnosti in delovanje ter definira odgovornost za izdane bonitetne 

ocene (Evropski parlament 2009). Bonitetne agencije so od leta 2009 zelo znižale ocene držav, 

kar je povzročilo rast obrestnih mer in poglabljanje dolžniške krize, saj so imele države višje 

stroške odplačevanja obresti, kar je povzročilo povečanje dolga in ponovno znižanje ocen. 

Preglednica 1: Ocenjevalne lestvice vodilnih bonitetnih agencij 

Moody's  S&P  Fitch 

Aaa AAA AAA 

Aa1 AA+ AA+ 

Aa2 AA AA 

Aa3 AA- AA- 

A1 A+ A+ 

A2 A A 

A3 A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ 

Baa2 BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ 

Ba2 BB BB 

Ba3 BB- BB- 

B1 B+ B+ 

B2 B B 

B3 B- B- 

Caa1 CCC CCC 

Caa2 CC CC 

Caa3 C C 

D D D 

Vir: AJPES b. l. 
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Obveznice so dolžniški vrednostni papirji z dospelostjo tudi do 30 let ali več, s katero se 

izdajatelj zaveže, da bo imetniku obveznice v določenem času izplačal v obveznici naveden 

znesek. Trgovanje z obveznicami predstavlja eno od oblik srednjeročnega in dolgoročnega 

zbiranja in posojanja sredstev, s katerimi se trguje na sekundarnem trgu. Države s pomočjo 

izdajanja obveznic pridobivajo sredstva za svoje delovanje, poleg tega pa predstavlja 

pomemben instrument fiskalne politike (Mramor 2000, 43). Državne obveznice spadajo med 

najkakovostnejše obveznice, saj obstaja majhna verjetnost, da kupec ne bo prejel vloženih 

sredstev v dogovorjenem obdobju. Zahtevana donosnost na obveznice je najpomembnejša 

obrestna mera, ki jo država plačuje dolžnikom, in je tesno povezana z bonitetnimi ocenami, ki 

temeljijo na tveganju odplačevanja dolga. Če ima posamezna država slabšo bonitetno oceno, 

je pogosto tudi zahtevana donosnost višja kot pri državah z boljšo bonitetno oceno. 

3.4.5 Kriteriji gospodarske razvitosti 

Vzdržne javne finance udeležencem na gospodarskem trgu omogočajo rast, ki jo najpogosteje 

merimo z gospodarsko rastjo oziroma z rastjo deleža BDP-ja na prebivalca. Osnovni pogoj za 

gospodarsko rast je ustrezno makroekonomsko okolje brez prevelikih nesorazmerij, ki 

udeležencem omogoča ustrezno rast. Kazalnike gospodarske razvitosti bomo v analitičnem 

delu preverjali v okviru realne konvergence, kjer bomo prikazali gospodarsko razvitost vseh 

članic EU.  

Vsi kazalniki vzdržnosti javnih financ so med seboj tesno povezani. Gospodarska rast je v 

veliki meri odvisna od gospodarskih subjektov na trgu, ki jih regulira država. Če ima država 

previsok javni dolg in proračunski primanjkljaj, mora sprejeti ukrepe, ki bodo znižali izbrana 

kazalnika, kar pa povzroči nezadovoljstvo med državljani. Bonitetne agencije večinoma v 

primeru poslabšanja kazalnikov znižajo bonitetno oceno države, kar povzroči zvišanje 

donosnosti na državne obveznice in država ima še višje stroške odplačevanja dolga. Ocena 

države ima pomemben vpliv tudi na banke, saj se te zadolžujejo na domačem in tujem trgu. 

Če država velja za bolj tvegano, podobno velja tudi za banke. V tem primeru banke ne 

pridobivajo potrebnih virov financiranja in jim grozi nelikvidnost oziroma se kreditni pogoji 

zelo izostrijo. Večina podjetij vlaga v projekte na osnovi posojil in v primeru previsoke 

obrestne mere se ne odločijo za naložbo, saj lahko s pomočjo analize ugotovijo najvišjo višino 

obrestne mere zadolževanja, ki jim bo še zagotavljala dodano vrednost naložbe. 

Nefinanciranje naložb povzroči manjšo gospodarsko aktivnost in zaposlenost, višjo 

brezposelnost, nižjo konkurenčnost, manjše dobičke podjetij, manj plačanih davkov, manjšo 

potrošnjo, tudi propad podjetij itd. Iz opisanega primera lahko razberemo, da bo država kljub 

ukrepom za znižanje javnega dolga in primanjkljaja zagotovo beležila višji javni dolg in 

primanjkljaj na račun zmanjšane gospodarske aktivnosti.  
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4 VZDRŽNOST JAVNIH FINANC V EVROPSKI UNIJI 

V nadaljevanju analiziramo članice EU na osnovi izbranih kazalnikov, ki določajo vzdržnost 

javnih financ. Proučujemo obdobje od 2002 do 2013, vendar v primeru razpoložljivih 

podatkov samo do leta 2012 proučimo obdobje brez leta 2013. V primeru, da so nam pri 

določenem kazalniku na voljo napovedi do 2015, prikažemo tudi podatke za leti 2014 in 2015.  

4.1 Fiskalni del nominalne konvergence 

V naslednjih podpoglavjih predstavimo najpomembnejša kazalnika vzdržnih javnih financ, ki 

sta določena tudi v okviru maastrichtskih kriterijev.  

4.1.1 Celotni proračunski primanjkljaj oziroma presežek 

Javnofinančni primanjkljaj oziroma presežek predstavlja negativno oziroma pozitivno razliko 

med odhodki in prihodki države, kjer se upoštevajo tudi stroški dolga, ki pomembno vplivajo 

na višino proračunskega salda. V okviru maastrichtskih kriterijev je določena referenčna 

vrednost deficita, ki ne sme preseči 3 % BDP-ja, razen v izjemnih okoliščinah. Preglednica 2 

prikazuje višino celotnega proračunskega primanjkljaja oziroma presežka vseh članic EU od 

2002 do 2015, kjer so vrednosti za zadnja tri leta določene na osnovi napovedi Evropske 

komisije. Razvidno je, da je večina članic v zadnjih letih prekoračila referenčno vrednost 

proračunskega primanjkljaja – 3 % BDP-ja, kar pa je posledica gospodarske krize. Med vsemi 

članicami so v proučevanem obdobju vzdržnost javnih financ po kriteriju proračunskega 

primanjkljaja dosegale le Estonija, Luksemburg, Finska, Švedska in Danska, ki je referenčno 

mejo presegla le v letu 2012 in jo bomo tudi označili za vzdržno članico po izbranem kriteriju. 

Belgija, Bolgarija, Avstrija, Latvija, Litva in Romunija so v proučevanem obdobju nekoliko 

prekoračile referenčno vrednost deficita, kar pa je bila posledica finančne krize in so ga že v 

naslednjih letih znižale pod maastrichtsko mejo. Za Grčijo, Irsko, Španijo, Francijo, Hrvaško, 

Ciper, Portugalsko, Slovenijo, Slovaško, Združeno kraljestvo in Poljsko lahko rečemo, da je 

javnofinančni primanjkljaj nevzdržen in tudi napovedi ne prinašajo boljših obeti. Med vsemi 

članicami najbolj izstopa irski primanjkljaj leta 2010, ki je nastal zaradi reševanja finančnega 

sektorja ter jih je tudi prisilil zaprositi za pomoč EU in IMF-ja. Za Grčijo je značilen 

konstanten primanjkljaj krepko nad referenčno vrednostjo, ki pa naj bi po napovedih z letom 

2014 začel upadati kot posledica varčevalnih ukrepov. Za Slovenijo je za leto 2013 značilen 

zelo visok proračunski primanjkljaj, ki je nastal zaradi reševanja bančnega sektorja. 
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Preglednica 2: Celotni proračunski primanjkljaj oziroma presežek glede na bruto 

domači proizvod v odstotkih   

Članica 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Avstrija –0,7 –1,5 –4,4 –1,7 –1,5 –0,9 –0,9 –4,1 –4,5 –2,5 –2,5 –1,7 –2,1 –1,8 

Belgija –0,1 –0,1 –0,1 –2,5 0,4 –0,1 –1,0 –5,6 –3,7 –3,7 –4,0 –2,7 –2,6 –2,7 

Bolgarija –1,2 –0,4 1,9 1,0 1,9 1,2 1,7 –4,3 –3,1 –2,0 –0,8 –1,9 –1,9 –1,7 

Ciper –4,4 –6,6 –4,1 –2,4 –1,2 3,5 0,9 –6,1 –5,3 –6,3 –6,4 –5,5 –5,8 –6,1 

Češka –6,5 –6,7 –2,8 –3,2 –2,4 –0,7 –2,2 –5,8 –4,7 –3,2 –4,4 –2,7 –2,8 –3,3 

Danska 0,4 0,1 2,1 5,2 5,2 4,8 3,2 –2,7 –2,5 –1,8 –4,1 –0,3 –1,3 –2,7 

Estonija 0,3 1,7 1,6 1,6 2,5 2,4 –2,9 –2,0 0,2 1,1 –0,2 –0,4 –0,4 –0,4 

Finska 4,2 2,6 2,5 2,9 4,2 5,3 4,4 –2,5 –2,5 –0,7 –1,8 –2,4 –2,5 –2,3 

Francija –3,1 –4,1 –3,6 –2,9 –2,3 –2,7 –3,3 –7,5 –7,1 –5,3 –4,8 –4,2 –4,0 –3,9 

Grčija –4,8 –5,6 –7,5 –5,2 –5,7 –6,5 –9,8 –15,7 –10,7 –9,5 –9,0 –13,1 –2,2 –1,0 

Hrvaška - - - - - - - –5,3 –6,4 –7,8 –5,0 –6,0 –5,4 –4,8 

Irska –0,4 0,4 1,4 1,6 2,9 0,2 –7,4 –13,7 –30,6 –13,1 –8,2 –7,2 –4,8 –4,3 

Italija –3,1 –3,6 –3,5 –4,4 –3,4 –1,6 –2,7 –5,5 –4,5 –3,8 –3,0 –3,0 –2,6 –2,2 

Latvija –2,3 –1,6 –1,0 –0,4 –0,5 –0,4 –4,2 –9,8 –8,1 –3,6 –1,3 –1,3 –1,0 –1,0 

Litva –1,9 –1,3 –1,5 –0,5 –0,4 –1,0 –3,3 –9,4 –7,2 –5,5 –3,2 –2,7 –2,3 –1,7 

Luksemburg 2,1 0,5 –1,1 0,0 1,4 3,7 3,2 –0,7 –0,8 0,1 –0,6 –0,2 –0,5 –2,4 

Madžarska –9,0 –7,3 –6,5 –7,9 –9,4 –5,1 –3,7 –4,6 –4,3 4,3 –2,0 –2,4 –3,0 –2,9 

Malta –5,7 –9,0 –4,6 –2,9 –2,7 –2,3 –4,6 –3,7 –3,5 –2,8 –3,3 –3,0 –2,7 –2,7 

Nemčija –3,8 –4,2 –3,8 –3,3 –1,6 0,2 –0,1 –3,1 –4,2 –0,8 0,1 –0,1 0,0 0,0 

Nizozemska –2,1 –3,1 –1,7 –0,3 0,5 0,2 0,5 –5,6 –5,1 –4,3 –4,1 –3,1 –3,2 –2,9 

Poljska –5,0 –6,2 –5,4 –4,1 –3,6 –1,9 –3,7 –7,5 –7,9 –5,0 –3,9 –4,4 5,0 –2,9 

Portugalska –3,4 –3,7 –4,0 –6,5 –4,6 –3,1 –3,6 –10,2 –9,8 –4,3 –6,4 –5,9 –4,0 –2,5 

Romunija –2,0 –1,5 –1,2 –1,2 –2,2 –2,9 –5,7 –9,0 –6,8 –5,6 –3,0 –2,6 –2,2 –1,8 

Slovaška –8,2 –2,8 –2,4 –2,8 –3,2 –1,8 –2,1 –8,0 –7,7 –5,1 –4,5 –2,5 –3,3 –3,4 

Slovenija –2,4 –2,7 –2,3 –1,5 –1,4 0,0 –1,9 –6,3 –5,9 –6,3 –3,8 –14,9 –3,9 –3,3 

Španija –0,3 –0,3 –0,1 1,3 2,4 2,0 –4,5 –11,1 –9,6 –9,6 –10,6 –7,2 –5,8 –6,5 

Švedska –1,3 –1,0 0,6 2,2 2,3 3,6 2,2 –0,7 0,3 0,2 –0,2 –1,1 –1,5 –0,8 

Zdr. kraljestvo –2,1 –3,5 –3,5 –3,4 –2,8 –2,8 –5,0 –11,4 –10,1 –7,7 –6,1 –6,3 –5,2 –4,2 

EU (28 članic)** –2,6 –3,2 –2,9 –2,5 –1,5 –0,9 –2,4 –6,9 –6,5 –4,4 –3,9 –3,5 –2,7 –2,7 

EMU (18 članic) –2,7 –3,1 –2,9 –2,5 –1,4 –0,7 –2,1 –6,4 –6,2 –4,2 –3,7 –3,1 –2,6 –2,5 

   * Podatki so napovedi Evropske komisije in so označeni ležeče. 

   ** Od 2002 do 2008 so vštete članice EU-27 (brez Hrvaške), od 2009 pa članice EU-28. 

Vir: Evropska komisija 2013c, 154–155; Evropska komisija 2014, 151. 

4.1.2 Javni dolg 

Višina javnega dolga prikazuje celotno zadolženost posamezne države. V okviru 

maastrichtskih kriterijev je določeno, da delež javnega dolga ne sme preseči 60 % BDP-ja 

oziroma v primeru presežka se mora tej referenčni vrednosti dovolj hitro približevati. V 

preglednici 3 so predstavljeni deleži javnega dolga v primerjavi z BDP-jem za izbrano 

obdobje. Vzdržen javni dolg po maastrichtskih kriterijih dosegajo Bolgarija, Češka, Danska, 
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Estonija, Latvija, Litva, Luksemburg, Poljska, Romunija, Slovaška, Finska in Švedska. Ostale 

članice, ki so po kriteriju javnega dolga nevzdržne, lahko razdelimo v dve skupini. V prvo 

uvrščamo Irsko, Španijo, Nizozemsko, Slovenijo, Hrvaško in Združeno kraljestvo, ki so 

presegle referenčno vrednost javnega dolga v času gospodarske krize. Belgijo, Nemčijo, 

Grčijo, Francijo, Italijo, Ciper, Madžarsko, Malto, Avstrijo in Portugalsko uvrščamo v drugo 

skupino, za katero je značilna previsoka višina javnega dolga v celotnem proučevanem 

obdobju. Med vsemi članicami najbolj izstopajo Grčija, Irska, Italija, Ciper in Portugalska, 

kjer je višina javnega dolga v letu 2013 presegla BDP, kar nakazuje na izjemno previsoko 

zadolženost.  

Preglednica 3: Delež javnega dolga glede na višino bruto domačega proizvoda v 

odstotkih 

Članica 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Avstrija 66,2 65,3 64,7 64,2 62,3 60,2 63,8 69,2 72,3 72,8 74,0 74,6 74,3 73,7 

Belgija 103,4 98,4 94,0 92,0 88,0 84,0 89,2 95,7 95,7 98,0 99,8 99,8 100,5 100,0 

Bolgarija 52,4 44,4 37,0 27,5 21,6 17,2 13,7 14,6 16,2 16,3 18,5 19,4 22,7 24,1 

Ciper 65,1 69,7 70,9 69,4 64,7 58,8 48,9 58,5 61,3 71,5 86,6 112,0 121,5 125,8 

Češka 27,1 28,5 28,9 28,4 28,2 27,9 28,7 34,6 38,4 41,4 46,2 46,1 47,2 48,6 

Danska 49,5 47,2 45,1 37,8 32,1 27,1 33,4 40,7 42,7 46,4 45,4 42,4 41,6 43,1 

Estonija 5,7 5,6 5,0 4,6 4,4 3,7 4,5 7,1 6,7 6,1 9,8 10,0 10,1 9,8 

Finska 41,5 44,5 44,4 41,7 39,6 35,2 33,9 43,5 48,7 49,2 53,6 57,2 60,4 62,0 

Francija 59,1 63,3 65,2 66,8 64,1 64,2 68,2 79,2 82,4 85,8 90,2 93,9 96,1 97,3 

Grčija 102,6 98,3 99,8 110,0 107,8 107,3 112,9 129,7 148,3 170,3 156,9 177,3 177,0 171,9 

Hrvaška - - - - - - - 36,6 44,9 51,6 55,5 64,9 67,4 68,7 

Irska 31,8 31,0 29,4 27,2 24,6 24,9 44,2 64,4 91,2 104,1 117,4 122,3 120,3 119,7 

Italija 105,4 104,1 103,7 105,7 106,3 103,3 106,1 116,4 119,3 120,7 127,0 132,7 133,7 132,4 

Latvija 13,6 14,7 15,0 12,5 10,7 9,0 19,8 36,9 44,4 41,9 40,6 38,4 38,7 32,7 

Litva 22,2 21,0 19,3 18,3 17,9 16,8 15,5 29,3 37,8 38,3 40,5 39,5 42,2 41,4 

Luksemburg 6,3 6,2 6,3 6,1 6,7 6,7 14,4 15,5 19,5 18,7 21,7 24,3 25,5 28,1 

Madžarska 55,9 58,6 59,5 61,7 65,9 67,0 73,0 79,8 82,2 82,1 79,8 77,8 79,1 78,9 

Malta 57,9 66,0 69,8 68,0 62,5 60,7 60,9 66,5 66,8 69,5 71,3 72,0 72,4 71,5 

Nemčija 60,7 64,4 66,2 68,5 68,0 65,2 66,8 74,5 82,5 80,0 81,0 79,6 77,3 74,5 

Nizozemska 50,5 52,0 52,4 51,8 47,4 45,3 58,5 60,8 63,4 65,7 71,3 74,3 75,3 75,6 

Poljska 42,2 47,1 45,7 47,1 47,7 45,0 47,1 50,9 54,9 56,2 55,6 57,8 50,3 51,0 

Portugalska 56,8 59,4 61,9 67,7 69,4 68,4 71,7 83,7 94,0 108,2 124,1 129,4 126,6 125,8 

Romunija 24,9 21,5 18,7 15,8 12,4 12,8 13,4 23,6 30,5 34,7 37,9 38,3 39,3 39,2 

Slovaška 43,4 42,4 41,5 34,2 30,5 29,6 27,9 35,6 41,0 43,4 52,4 54,3 57,8 58,4 

Slovenija 27,8 27,2 27,3 26,7 26,4 23,1 22,0 35,2 38,7 47,1 54,4 71,9 75,4 78,0 

Španija 52,6 48,8 46,3 43,2 39,7 36,3 40,2 54,0 61,7 70,5 86,0 94,3 98,9 103,3 

Švedska 52,5 51,7 50,3 50,4 45,3 40,2 38,8 42,6 39,4 38,6 38,2 41,5 41,8 40,8 

Zdr. kraljestvo 37,2 38,7 40,4 41,7 42,8 43,7 51,9 67,1 78,4 84,3 88,7 91,4 93,4 94,5 

EU (28 

članic)** 60,4 61,9 62,3 62,9 61,5 58,9 62,2 74,3 80,0 82,9 86,6 89,4 89,7 89,5 

EMU (18 članic) 68,0 69,2 69,6 70,5 68,6 66,2 70,1 79,9 85,6 87,9 92,6 95,7 95,9 95,4 

* Podatki so napovedi Evropske komisije in so označeni ležeče. 

** Od 2002 do 2008 so vštete članice EU-27 (brez Hrvaške), od 2009 pa članice EU-28. 
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Vir: Evropska komisija 2013c, 166–167; Evropska komisija 2014, 154. 

4.1.3 Trend rasti zadolževanja 

Rast javnega dolga predstavlja pomemben kazalnik vzdržnih javnih financ, saj prehitra 

akumulacija dolga nakazuje na številna neravnovesja v državi in zahteva čim hitrejše 

ukrepanje. Slika 1 prikazuje spremembo višine javnega dolga od 2002 do 2013. Opazimo, da  

je imela Irska najvišjo rast javnega dolga, saj se ji je delež povečal z 31,8 % BDP-ja na  

122,3 % BDP-ja, kar pa je posledica globoke krize v finančnem sektorju. Sprememba grškega 

javnega dolga je nižja od irskega, in sicer v višini 74,7 odstotne točke. Razlog je v zelo visoki 

zadolženosti že leta 2002, ko so že presegli 100 % delež javnega dolga v primerjavi z  

BDP-jem, kar nakazuje na velika neravnovesja že v preteklosti in na neupoštevanje 

maastrichtskih kriterijev v času in po vstopu v EMU. Tudi za Združeno kraljestvo, Ciper, 

Španijo, Slovenijo in Portugalsko lahko rečemo, da se javni dolg povečuje prehitro in 

nakazuje na prevelika javnofinančna nesorazmerja. Iz slike 1 je razvidno, da so Danska, 

Švedska, Bolgarija in Belgija v izbranem obdobju kljub finančni krizi, uspele zmanjšati višino 

javnega dolga.  
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Slika 1: Sprememba višine javnega dolga od 2002 do 2013 v odstotnih točkah 

Vir: Evropska komisija 2013c, 166–167; Evropska komisija 2014, 154. 

Iz analize fiskalnega dela nominale konvergence maastrichtskih kriterijev lahko povzamemo, 

da so pri večini članic EU javne finance nevzdržne. Vzdržnost javnih financ po kriterijih EU 

dosegajo le Estonija, Luksemburg, Finska, Danska in Švedska, ki v proučevanem obdobju 

niso presegle referenčnih mej proračunskega primanjkljaja in javnega dolga. Med najbolj 

nevzdržne članice uvrščamo Irsko, Grčijo, Ciper, Španijo, Portugalsko in Italijo, kjer je javni 

dolg že presegel celotno višino BDP-ja oziroma Španija naj bi jo presegla leta 2015. Poleg 

visokega dolga so Irska, Ciper, Španija, Grčija in Portugalska zaprosile za finančno pomoč 

EU in IMF-ja, ki sta jim priskrbela nujno potrebna sredstva v namenu ohranitve finančne 

stabilnosti EU in evroobmočja. Bolgarijo, Latvijo, Litvo, Romunijo lahko tudi označimo za 
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vzdržne članice, saj so le v času krize presegle referenčno vrednost proračunskega 

primanjkljaja, ki pa so ga kmalu zmanjšale pod referenčno mejo ter v celotnem proučevanem 

obdobju dosegajo vzdržen javni dolg. 

4.2 Realna konvergenca 

Realna konvergenca meri razvitost posamezne države in jo najpogosteje merimo s kazalniki, 

ki so prikazani v okviru izbranega poglavja. Nekateri kazalniki so prikazani glede na 

povprečje EU (EU = 100), kar še bolj nazorno prikazuje razvitost države in olajša 

primerljivost.  

4.2.1 Bruto domači proizvod na prebivalca po kupni moči in produktivnost dela 

Kazalnik BDP na prebivalca po kupni moči predstavlja razmerje med ravnjo BDP-ja, izraženo 

v standardih kupne moči, in celotnim prebivalstvom. S pomočjo standardov kupne moči se 

izloči učinek razlik v ravni cen med državami, kar zagotavlja boljšo primerljivost (UMAR  

2009a). Preglednica 4 prikazuje izbrani kazalnik glede na povprečje EU (EU 28 = 100) od 

2002 do 2012. Med najbolj nerazvite države spadata Bolgarija in Romunija, ki sta še leta 

2012 beležili le 50 % povprečja EU. S pomočjo povprečne letne rasti smo za države, ki še ne 

dosegajo izbrane razvitosti, izračunali število let dohitevanja povprečja EU, pri drugih 

nespremenjenih dejavnikih. Lahko rečemo, da bosta Bolgarija in Romunija prehiteli številne 

trenutno razvitejše države, saj imata višjo gospodarsko rast. Estonija, Latvija, Litva, Poljska 

in Slovaška bodo kmalu dohitele razvitost EU, saj po izračunih vidimo, da jim ne manjka več 

veliko let. Članice, ki imajo zaradi finančne krize izjemno oslabljene kazalnike gospodarske 

rasti, beležijo padec kazalnika oziroma šibko rast, kamor spadajo Grčija, Španija, Hrvaška, 

Ciper, Madžarska, Malta, Portugalska in Slovenija. Najrazvitejša članica glede na izbrani 

kazalnik je Luksemburg, ki je v letu 2012 beležil 163 odstotnih točk večjo razvitost od 

povprečja EU. 

Kazalnik produktivnosti dela prikazuje razmerje med proizvedenim proizvodom in količino 

dela, ki je bila vložena v njegovo proizvodnjo, ter predstavlja enega izmed pomembnejših 

kriterijev razvitosti države, ki nakazujejo tudi konkurenčno sposobnost gospodarstva. Izbrani 

kriterij merimo kot dodano vrednost tekočega koledarskega leta glede na povprečno število 

delovno aktivnih oseb (UMAR 2011b). Priloga 1 prikazuje deleže produktivnosti dela glede 

na povprečje EU (EU 27 = 100) od 2002 do 2012. Produktivnost dela in BDP-ja na prebivalca 

po kupni moči sta vzporedna kazalnika, zato so tudi ugotovitve primerljive. 
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Preglednica 4: Bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči glede na 

povprečje Evropske unije 

Članica 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Povprečna 
letna rast 

v % 

Število let do 
povprečja 

EU 

Avstrija 127 128 128 125 126 124 125 126 127 129 130 0,23 % 0 

Belgija 126 124 122 120 118 116 116 118 121 120 120 –0,49 % 0 

Bolgarija 32 34 35 37 38 40 44 44 44 47 47 3,92 % 20 

Ciper 89 89 91 93 93 94 100 100 97 94 92 0,33 % 25 

Češka 74 77 78 79 80 83 81 83 81 81 81 0,91 % 23 

Danska 129 124 126 124 124 123 125 124 128 126 126 –0,24 % 0 

Estonija 50 55 58 62 66 70 69 64 64 69 71 3,57 % 10 

Finska 115 113 116 114 114 118 119 115 114 116 115 0,00 % 0 

Francija 116 112 110 110 108 108 107 109 109 109 109 –0,62 % 0 

Grčija 90 93 94 91 92 90 93 94 88 80 75 –1,81 % - 

Hrvaška 53 55 56 57 58 61 63 62 59 61 62 1,58 % 30 

Irska 139 142 143 144 146 146 132 129 129 129 129 –0,74 % 0 

Italija 113 111 107 105 105 104 104 104 103 102 101 –1,12 % 0 

Latvija 41 44 47 50 53 57 59 54 55 60 64 4,55 % 10 

Litva 45 50 52 55 58 62 64 58 62 68 72 4,81 % 7 

Luksemburg 241 248 253 254 270 275 264 253 263 266 263 0,88 % 0 

Madžarska 61 63 63 63 63 62 64 65 66 67 67 0,94 % 43 

Malta 83 82 80 80 79 78 81 84 87 86 86 0,36 % 42 

Nemčija 115 116 116 116 116 116 116 115 120 123 123 0,67 % 0 

Nizozemska 134 130 129 131 131 132 134 132 130 129 128 –0,46 % 0 

Poljska 48 49 51 51 52 55 56 61 63 65 67 3,39 % 12 

Portugalska 80 80 77 80 79 79 78 80 80 77 76 –0,51 % - 

Romunija 29 31 34 35 38 42 47 47 48 48 50 5,60 % 13 

Slovaška 54 56 57 60 63 68 73 73 74 75 76 3,48 % 8 

Slovenija 83 84 87 87 88 89 91 86 84 84 84 0,12 % 146 

Španija 101 101 101 102 105 105 104 103 99 96 96 –0,51 % - 

Švedska 123 124 127 122 123 125 124 120 124 125 126 0,24 % 0 

Združeno 
kraljestvo 

122 123 125 124 122 118 114 112 108 105 106 –1,40 % 0 

EU (28 članic) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
  

EMU (18 

članic) 
111 110 109 109 109 109 109 108 109 109 108     

Vir: Eurostat 2013a. 

4.2.2 Gospodarska rast 

Gospodarska rast je opredeljena s stopnjo rasti BDP-ja, ki je izražena v cenah izbranega 

baznega leta, kar izloči inflacijo. Govorimo o realni stopnji rasti BDP-ja, ki predstavlja enega 

izmed najpomembnejših kazalnikov gospodarske razvitosti države. Preglednica 5 prikazuje 
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stopnje rasti realnega BDP-ja glede na prejšnje leto za članice EU od 2002 do 2015. Leta 

2009 so vse članice, razen Poljske, beležile zmanjšanje gospodarske aktivnosti, kar pa je 

vplivalo tudi na povečanje proračunskega primanjkljaja.  

Preglednica 5: Stopnja rasti realnega bruto domačega proizvoda od 2012 do 2015 v 

odstotkih 

Članica 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Avstrija 1,7 0,9 2,6 2,4 3,7 3,7 1,4 –3,8 1,8 2,8 0,9 0,3 1,5 1,8 

Belgija 1,4 0,8 3,3 1,8 2,7 2,9 1,0 –2,8 2,3 1,8 –0,1 0,2 1,4 1,7 

Bolgarija 4,7 5,5 6,7 6,4 6,5 6,4 6,2 –5,5 0,4 1,8 0,8 0,6 1,7 2,0 

Ciper 2,1 1,9 4,2 3,9 4,1 5,1 3,6 –1,9 1,3 0,4 –2,4 –6,0 –4,8 0,9 

Češka 2,1 3,8 4,7 6,8 7,0 5,7 3,1 –4,5 2,5 1,8 –1,0 –1,2 1,8 2,2 

Danska 0,5 0,4 2,3 2,4 3,4 1,6 –0,8 –5,7 1,4 1,1 –0,4 0,3 1,7 1,8 

Estonija 6,6 7,8 6,3 8,9 10,1 7,5 –4,2 –14,1 2,6 9,6 3,9 0,7 2,3 3,6 

Finska 1,8 2,0 4,1 2,9 4,4 5,3 0,3 –8,5 3,4 2,8 –1,0 –1,5 0,2 1,3 

Francija 0,9 0,9 2,5 1,8 2,5 2,3 –0,1 –3,1 1,7 2,0 0,0 0,3 1,0 1,7 

Grčija 3,4 5,9 4,4 2,3 5,5 3,5 –0,2 –3,1 –4,9 –7,1 –6,4 –3,7 0,6 2,9 

Hrvaška 4,9 5,4 4,1 4,3 4,9 5,1 2,1 –6,9 –2,3 –0,2 –2,0 –0,7 0,5 1,2 

Irska 5,4 3,7 4,2 6,1 5,5 5,0 –2,2 –6,4 –1,1 2,2 0,2 0,3 1,8 2,9 

Italija 0,5 0,0 1,7 0,9 2,2 1,7 –1,2 –5,5 1,7 0,4 –2,5 –1,9 0,6 1,2 

Latvija 7,1 7,7 8,8 10,1 11,0 10,0 –2,8 –17,7 –1,3 5,3 5,2 4,0 4,2 4,3 

Litva 6,8 10,3 7,4 7,8 7,8 9,8 2,9 –14,8 1,6 6,0 3,7 3,2 3,5 3,9 

Luksemburg 4,1 1,7 4,4 5,3 4,9 6,6 –0,7 –5,6 3,1 1,9 –0,2 2,1 2,2 2,5 

Madžarska 4,5 3,9 4,8 4,0 3,9 0,1 0,9 –6,8 1,1 1,6 –1,7 1,1 2,1 2,1 

Malta 2,4 0,7 –0,3 3,6 2,6 4,1 3,9 –2,8 4,1 1,6 0,9 2,0 2,1 2,1 

Nemčija 0,0 –0,4 1,2 0,7 3,7 3,3 1,1 –5,1 4,0 3,3 0,7 0,4 1,8 2,0 

Nizozemska 0,1 0,3 2,2 2,0 3,4 3,9 1,8 –3,7 1,5 0,9 –1,2 –0,8 1,0 1,3 

Poljska 1,4 3,9 5,3 3,6 6,2 6,8 5,1 1,6 3,9 4,5 1,9 1,6 2,9 3,1 

Portugalska 0,8 –0,9 1,6 0,8 1,4 2,4 0,0 –2,9 1,9 –1,3 –3,2 –1,6 0,8 1,5 

Romunija 5,1 5,2 8,5 4,2 7,9 6,3 7,3 –6,6 –1,1 2,3 0,7 3,5 2,3 2,5 

Slovaška 4,6 4,8 5,1 6,7 8,3 10,5 5,8 –4,9 4,4 3,0 1,8 0,8 2,3 3,2 

Slovenija 3,8 2,9 4,4 4,0 5,8 7,0 3,4 –7,9 1,3 0,7 –2,5 –1,6 –0,1 1,3 

Španija 2,7 3,1 3,3 3,6 4,1 3,5 0,9 –3,8 –0,2 0,1 –1,6 –1,2 1,0 1,7 

Švedska 2,5 2,3 4,2 3,2 4,3 3,3 –0,6 –5,0 6,6 2,9 0,9 0,9 2,5 3,3 

Združeno 
kraljestvo 2,3 3,9 3,2 3,2 2,8 3,4 –0,8 –5,2 1,7 1,1 0,3 1,9 2,5 2,4 

EU (28 

članic) 1,3 1,5 2,6 2,2 3,4 3,2 0,4 –4,5 2,0 1,6 –0,4 0,1 1,5 2,0 

EMU (18 

članic) 0,9 0,7 2,2 1,7 3,3 3,0 0,4 –4,5 1,9 1,6 –0,7 –0,4 1,2 1,8 

 * Podatki so napovedi Evropske komisije in so označeni ležeče. 

Vir: Eurostat b. l.b; Evropska komisija 2014, 1. 

Številne članice so v času gospodarske krize sprejele ukrepe za oživitev gospodarstva ter že v 

naslednjem letu beležile rast. Države, ki jih je kriza najbolj prizadela, so še v naslednjih letih 
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beležile upad gospodarske aktivnosti. EU je preteklo leto beležila nizko gospodarsko rast, kar 

nakazuje na širitev okrevanja. Številne članice so v letu 2013 še vedno beležile upad 

gospodarske aktivnosti, kar je posledica zelo globoke gospodarske krize, in po pričakovanjih 

EU bodo tudi najkrhkejše članice kmalu postale močnejše in stabilnejše. Evropska komisija za 

leto 2014 le za Slovenijo in Ciper napoveduje upad gospodarske aktivnosti ter v letu 2015 

gospodarsko rast v vseh članicah EU (Evropska komisija 2014, 1). 

Iz analize realne konvergence lahko le  Združeno kraljestvo, Švedsko, Avstrijo, Luksemburg,  

Francijo, Irsko, Belgijo, Dansko in Nemčijo označimo za ustrezno razvite članice, ki so samo 

v času največje gospodarske krize beležile zmanjšano gospodarsko rast in so glede na 

povprečje EU med razvitejšimi članicami. 

4.3 Cena zadolževanja 

V okviru cene zadolževanja preverimo zadnje bonitetne ocene članic EU in povprečno 

donosnost dolgoročnih državnih obveznic.  

4.3.1 Bonitetne ocene 

Ocene bonitetnih agencij imajo velik vpliv na donosnost dolgoročnih državnih obveznic in 

prikazujejo trenutno stabilnost države. V preglednici 6 so prikazane trenutne ocene najbolj 

znanih bonitetnih agencij in obeti za prihodnost ter pripadajoča februarska (2014) donosnost 

dolgoročnih državnih obveznic. Grčija in Ciper sta ocenjena z najnižjo bonitetno oceno in 

imata najvišje obrestne mere dolgoročnih državnih obveznic. Za Ciper so poleg slabe ocene 

značilne tudi negativne napovedi za prihodnost, kar lahko povežemo s slabimi napovedmi 

makroekonomskih kazalnikov za leto 2014. Med najvišje ocenjene uvršajo Dansko, Nemčijo, 

Luksemburg, Finsko in Švedsko, ki imajo poleg stabilnih napovedi tudi zelo nizko ceno 

zadolževanja. Članice z visokim kreditnim tveganjem so Bolgarija, Irska, Španija, Italija, 

Latvija, Litva, Madžarska, Portugalska, Romunija, Hrvaška, Malta in Slovenija.  
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Preglednica 6: Zadnje bonitetne ocene članic Evropske unije 

Članica 

S&P Moody's Fitch 
Donosnost na    

10-letne državne 
obveznice v %* Ocena Obeti Ocena Obeti Ocena Obeti 

Avstrija AA+ stabilne Aaa stabilne AAA stabilne 2,1 

Belgija AA stabilne Aa3 stabilne AA stabilne 2,5 

Bolgarija BBB negativne Baa2 stabilne BBB- stabilne 3,6 

Ciper B- stabilne Caa3 negativne B- negativne 6,0 

Češka AA- stabilne A1 stabilne A+ stabilne 2,4 

Danska AAA stabilne Aaa stabilne AAA stabilne 1,9 

Estonija AA- stabilne A1 stabilne A+ stabilne - 

Finska AAA stabilne Aaa stabilne AAA stabilne 2,0 

Francija AA stabilne Aa1 negativne AA+ stabilne 2,4 

Grčija B- stabilne Caa3 stabilne B- stabilne 8,2 

Hrvaška BB stabilne Ba1 stabilne BB+ negativne 5,1 

Irska BBB+ pozitivne Baa3 pozitivne BBB+ stabilne 3,4 

Italija BBB negativne Baa2 stabilne BBB+ negativne 3,9 

Latvija BBB+ pozitivne Baa2 pozitivne BBB+ stabilne - 

Litva BBB pozitivne Baa1 stabilne BBB+ stabilne 3,4 

Luksemburg AAA stabilne Aaa stabilne AAA stabilne 1,8 

Madžarska BB negativne Ba1 negativne BB+ stabilne 5,6 

Malta BBB+ stabilne A3 stabilne A stabilne 3,1 

Nemčija AAA stabilne Aaa stabilne AAA stabilne 1,8 

Nizozemska AA+ stabilne Aaa stabilne AAA negativne 2,1 

Poljska A- stabilne A2 stabilne A- stabilne 4,4 

Portugalska BB negativne Ba3 stabilne BB+ negativne 5,2 

Romunija BB+ pozitivne Baa3 negativne BBB- stabilne 5,2 

Slovaška A stabilne A2 stabilne A+ stabilne 2,5 

Slovenija A- stabilne Ba1 stabilne BBB+ negativne 4,7 

Španija BBB- stabilne Baa2 pozitivne BBB stabilne 3,8 

Švedska AAA stabilne Aaa stabilne AAA stabilne 2,4 

Združeno 
kraljestvo AAA negativne Aa1 stabilne AA+ stabilne 2,5 

       * Donosnost na 10-letne državne obveznice je podana za januar 2014. 

Vir: Eurostat 2014; Trading Economics 2014. 

4.3.2 Donosnost na dolgoročne državne obveznice 

Višja kot je zahtevana donosnost na dolgoročne državne obveznice, višje stroške zadolževanja 

plačuje država, kar je odvisno od stabilnega makroekonomskega okolja, napovedi in ocene 

vzdržnih javnih financ. V preglednici 7 so predstavljene povprečne letne stopnje dolgoročnih 

državnih obveznic, ki smo jih izračunali na osnovi mesečnih podatkov za zadnjih 12 let. 

Opazimo, da imajo najvišje povečanje izbranega kazalnika države, ki jih je finančna kriza 
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najbolj prizadela, ter manj razvite države (Bolgarija, Latvija, Litva, Romunija in Poljska), ki 

imajo vzdržen javni dolg in beležijo višjo obrestno mero na račun slabše razvitosti 

gospodarstva in slabih ocen bonitetnih agencij ter so manj zanimive za vlagatelje. 

Preglednica 7: Povprečna letna stopnja donosnosti dolgoročnih državnih obveznic v 

odstotkih 

Članica 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Avstrija 5,4 4,5 4,4 3,7 4,2 4,7 4,7 4,3 3,5 3,6 2,5 2,2 

Belgija 5,4 4,6 4,5 3,7 4,2 4,7 4,8 4,2 3,8 4,6 3,1 2,6 

Bolgarija - 6,9 5,7 4,2 4,6 5,0 6,1 7,9 6,5 5,8 4,7 3,8 

Ciper 6,0 5,1 6,5 5,4 4,6 4,9 5,0 5,0 5,0 6,5 7,7 7,0 

Češka 5,2 4,6 5,2 3,8 4,2 4,8 5,0 5,3 4,2 4,0 2,9 2,3 

Danska 5,5 4,7 4,6 3,7 4,2 4,7 4,6 3,9 3,1 2,9 1,5 1,9 

Estonija - - - - - - - - - - - - 

Finska 5,4 4,5 4,4 3,6 4,2 4,7 4,7 4,1 3,3 3,2 2,0 2,1 

Francija 5,2 4,5 4,4 3,7 4,2 4,7 4,6 4,0 3,4 3,6 2,7 2,4 

Grčija 5,5 4,7 4,6 3,9 4,5 4,9 5,4 5,7 10,5 18,5 23,3 10,7 

Hrvaška - - - - 4,9 5,5 6,7 8,5 6,9 7,2 6,4 5,2 

Irska 5,4 4,5 4,4 3,6 4,2 4,7 5,0 5,7 6,6 10,4 6,4 4,1 

Italija 5,4 4,6 4,6 3,9 4,5 4,9 5,1 4,7 4,5 6,1 5,8 4,7 

Latvija 5,8 5,4 5,2 4,2 4,6 5,8 7,5 13,8 10,5 6,5 4,8 - 

Litva 6,6 5,7 4,8 4,0 4,5 5,0 6,9 14,8 5,8 5,7 5,2 4,1 

Luksemburg 5,0 3,6 3,1 2,7 3,7 4,9 5,0 4,6 3,4 3,1 1,9 1,9 

Madžarska 7,7 7,6 8,9 7,2 7,8 7,4 9,2 9,9 8,0 8,5 8,3 6,4 

Malta 6,3 5,4 5,1 4,9 4,7 5,2 5,2 5,0 4,6 4,9 4,5 3,6 

Nemčija 5,2 4,4 4,4 3,6 4,2 4,6 4,3 3,5 3,0 2,7 1,6 1,7 

Nizozemska 5,3 4,5 4,4 3,7 4,2 4,7 4,6 4,0 3,2 3,2 2,1 2,2 

Poljska 7,8 6,4 7,5 5,6 5,7 6,1 6,6 6,8 6,3 6,5 5,3 4,5 

Portugalska 5,4 4,6 4,5 3,7 4,3 4,8 4,9 4,6 6,2 11,8 10,8 6,8 

Romunija - - - - 7,9 7,8 8,6 10,6 7,8 8,0 7,2 5,9 

Slovaška 7,4 5,5 5,4 3,8 4,9 4,9 5,2 5,1 4,2 5,0 4,9 3,4 

Slovenija - 6,9 5,0 4,1 4,3 5,0 5,1 4,7 4,2 5,7 6,2 6,3 

Španija 5,3 4,5 4,4 3,7 4,2 4,7 4,8 4,3 4,8 6,0 6,4 4,9 

Švedska 5,7 5,1 4,8 3,6 4,1 4,6 4,1 3,6 3,2 2,7 1,7 2,4 

Združeno 
kraljestvo 5,3 5,1 5,4 4,8 4,9 5,5 4,8 3,7 3,6 3,0 1,9 2,3 

Vir: Eurostat 2014. 

V okviru analize cene zadolževanja smo za vzdržne članice določili države, ki dosegajo višje 

bonitetne ocene od A (A2) in imajo povprečno stopnjo dolgoročnih državnih obveznic nižjo 

od 5 % oziroma so v proučevanem obdobju beležile velik padec cene zadolževanja. Med 

vzdržne članice uvrščamo Združeno kraljestvo, Estonijo, Švedsko, Finsko, Avstrijo, 

Nizozemsko, Francijo, Nemčijo, Dansko, Belgijo in Luksemburg. 
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4.4 Razvitost finančnega sistema 

Pretekla kriza je v številnih članicah EU najbolj vplivala na finančni sektor, kjer so bile 

najbolj prizadete banke. Zaradi zaostrenih razmer na finančnih trgih so številne evropske 

banke zmanjšale obseg posojil, kar pa je vplivalo na celotno gospodarstvo. Med članicami EU 

je stopnja razvitosti finančnega sektorja zelo različna. Najpomembnejši kazalnik, ki nakazuje 

na razvitost bančnega sistema, je bilančna vsota bank glede na višino BDP-ja ter je prikazan 

na sliki 2. Kazalnik prikazuje višino bilančne vsote bank glede na BDP in zagotavlja 

primerljivost med državami, poleg tega pa lahko na osnovi preteklih podatkov opredelimo 

možne prihajajoče scenarije. Luksemburg velja za članico z najbolj razvitim bančnim 

sektorjem in je krepko pred ostalimi članicami, saj bilančna vsota bank leta 2013 obsega več 

kot 2000 % BDP-ja. Med ostale bančno najbolj razvite članice leta 2013 uvrščamo Malto, 

Irsko in Ciper, kjer je vrednost kazalnika presegala 600 % BDP-ja. Članice z najnižjo 

vrednostjo kazalnika v letu 2013 ne dosegajo niti 100 % BDP-ja; to so Poljska, Slovaška, 

Romunija in Litva.  

 

Slika 2: Bilančna vsota bank glede na bruto domači proizvod v odstotkih leta 2013 

Vir: Evropska komisija b. l.b. 

0 % 500 % 1000 % 1500 % 2000 % 2500 %

Romunija 64 %

Litva 68 %

Slovaška 80 %
Poljska 88 %

Estonija 105 %

Madžarska 105 %
Bolgarija 113 %

Latvija 123 %

Češka 125 %
Hrvaška 132 %

Slovenija 141 %

Grčija 228 %
Italija 264 %

Finska 265 %

Belgija 277 %

Švedska 283 %
Nemčija 288 %
Avstrija 293 %

Španija 315 %
Portugalska 316 %

EMU 331 %

EU  334 %

Nizozemska 392 %

Francija 407 %

Danska 413 %

Združeno kraljestvo 464 %
Ciper 600 %

Irska 626 %

Malta 776 %

Luksemburg 2069 %
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Kumulativen kazalnik tržne kapitalizacije predstavlja razvitost kapitalskega trga posamezne 

države in je prikazan glede na višino BDP-ja, kar omogoča primerljivost med posameznimi 

članicami. Tržna vrednost prikazuje mnenje vlagateljev o vrednosti posamezne gospodarske 

družbe, kar predstavlja pomembno predpostavko pri vrednotenju podjetja. Država z visoko 

razvitim kapitalskim trgom privablja vlagatelje, kar pozitivno vpliva na gospodarsko rast in 

razvitost. Slika 3 prikazuje izbrani kazalnik članic EU leta 2012, kjer je država z 

najrazvitejšim kapitalskim trgom po pričakovanjih Luksemburg. Združeno kraljestvo in 

Švedska imata tudi zelo razvit kapitalski trg, kjer delež tržne kapitalizacije presega višino 

BDP-ja. Kapitalsko najmanj razvite članice ne dosegajo niti 20 % BDP-ja, med katere se 

uvršča tudi Slovenija z višino 14,30 % BDP-ja. Države z visokim kazalnikom tržne 

kapitalizacije so imele tudi zaradi dobro razvitega kapitalskega trga krajšo recesijo in hitrejšo 

ponovno stabilnost gospodarskega sistema.  

 

Slika 3: Tržna kapitalizacija glede na bruto domači proizvod v odstotkih leta 2012 

Vir: Worldbank b. l. 
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Poglaviten razlog za globoko preteklo finančno krizo je bil v neustreznem poslovanju 

finančnega sektorja pred krizo, ki je države prisilil k reševanju bančnega sektorja, kar pa je le 

podaljševalo recesijo in povečalo zadolženost članic. V namenu preprečitve podobnih 

scenarijev v prihodnosti bo ustanovljena bančna unija, ki naj bi bankam v primeru krize 

zagotavljala ustrezno likvidnost. V okviru razvitosti finančnega sistema med najrazvitejše 

članice uvrščamo Luksemburg, Združeno kraljestvo, Dansko, Francijo in Nizozemsko. 

4.5 Trg dela 

Trg dela je tesno povezan z vsemi kazalniki vzdržnih javnih financ. Država z nestabilnim 

trgom dela, ki se ne prilagaja dovolj hitro, beleži poslabšanje kazalnikov gospodarske 

aktivnosti. Zmanjševanje zaposlenosti in posledično višanje brezposelnosti povzroča 

povečevanje deleža sive ekonomije, ki pa negativno deluje na gospodarsko razvitost in 

nakazuje na nepopolnost trga dela. 

Finančna kriza je v večini članic EU povzročila naraščanje stopnje brezposelnosti, kar 

nakazuje na nepravilno prilagajanje trga dela s pomočjo raznih mehanizmov. Številne članice 

EU so v času krize sprejele razne ukrepe za povečanje zaposlenosti, ki zaradi neugodnih 

ostalih razmer niso dosegli želenega učinka. 

4.5.1 Zaposlenost 

Kazalnik zaposlenosti prikazuje delež delovno aktivnih glede na celotno delovno sposobno 

prebivalstvo. V preglednici 8 so prikazane stopnje zaposlenosti za članice EU od 2002 do 

2013. Članice z nižjo zaposlenostjo od  povprečja EU so obarvane z rdečo in opazimo, da 

Belgija, Bolgarija, Grčija, Španija, Hrvaška, Italija, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija in 

Slovaška v celotnem proučevanem obdobju ne dosegajo povprečja EU, kar nakazuje na zelo 

neurejen trg dela, kjer bodo potrebne razne reforme za povečanje zaposljivosti, kar bo 

pozitivno vplivalo tudi na ostale kazalnike vzdržnih javnih financ. Najvišjo zaposlenost 

dosegajo Češka, Danska, Nizozemska, Avstrija, Finska, Švedska in Združeno kraljestvo, kjer 

je bila stopnja zaposlenosti v celotnem proučevanem obdobju višja od 70 %; med njimi 

najbolj izstopa Švedska s skoraj 80 % leta 2013. 
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Preglednica 8: Stopnja zaposlenosti od 2002 do 2013 v odstotkih 

Članica 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Avstrija 71,8 72,0 70,8 71,7 73,2 74,4 75,1 74,7 74,9 75,2 75,6 75,5 

Belgija 65,0 64,7 65,6 66,5 66,5 67,7 68,0 67,1 67,6 67,3 67,2 67,2 

Bolgarija 55,8 58,0 60,1 61,9 65,1 68,4 70,7 68,8 65,4 62,9 63,0 63,5 

Ciper 75,1 75,4 74,9 74,4 75,8 76,8 76,5 75,3 75,0 73,4 70,2 67,1 

Češka 71,6 70,7 70,1 70,7 71,2 72,0 72,4 70,9 70,4 70,9 71,5 72,5 

Danska 77,7 77,3 77,6 78,0 79,4 79,0 79,7 77,5 75,8 75,7 75,4 75,6 

Estonija 69,2 70,0 70,6 72,0 75,8 76,8 77,0 69,9 66,7 70,4 72,1 73,3 

Finska 72,6 72,2 72,2 73,0 73,9 74,8 75,8 73,5 73,0 73,8 74,0 73,3 

Francija 68,7 69,7 69,5 69,4 69,3 69,8 70,4 69,4 69,2 69,2 69,3 69,5 

Grčija 62,5 63,6 64,0 64,6 65,7 66,0 66,5 65,8 64,0 59,9 55,3 53,2 

Hrvaška 58,4 58,3 59,6 60,0 60,6 62,3 62,9 61,7 58,7 57,0 55,4 53,9 

Irska 70,7 70,6 71,5 72,6 73,4 73,8 72,3 66,9 64,6 63,8 63,7 65,5 

Italija 59,4 60,0 61,5 61,6 62,5 62,8 63,0 61,7 61,1 61,2 61,0 59,8 

Latvija 67,0 68,9 69,3 70,3 73,5 75,2 75,8 67,1 65,0 66,3 68,1 69,7 

Litva 67,2 68,9 69,0 70,6 71,6 72,9 72,0 67,2 64,3 66,9 68,5 69,9 

Luksemburg 68,2 67,2 67,7 69,0 69,1 69,6 68,8 70,4 70,7 70,1 71,4 71,1 

Madžarska 61,4 62,4 62,1 62,2 62,6 62,6 61,9 60,5 60,4 60,7 62,1 63,2 

Malta 57,7 57,8 57,9 57,9 57,6 58,5 59,2 58,8 60,1 61,5 63,1 64,9 

Nemčija 68,8 68,4 68,8 69,4 71,1 72,9 74,0 74,2 74,9 76,3 76,7 77,1 

Nizozemska 75,8 75,2 74,9 75,1 76,3 77,8 78,9 78,8 76,8 77,0 77,2 76,5 

Poljska 57,4 57,1 57,3 58,3 60,1 62,7 65,0 64,9 64,3 64,5 64,7 64,9 

Portugalska 73,6 72,9 72,6 72,3 72,7 72,6 73,1 71,2 70,5 69,1 66,5 65,6 

Romunija 63,3 63,7 63,5 63,6 64,8 64,4 64,4 63,5 63,3 62,8 63,8 63,9 

Slovaška 63,6 64,8 63,7 64,5 66,0 67,2 68,8 66,4 64,6 65,0 65,1 65,0 

Slovenija 69,0 68,1 70,4 71,1 71,5 72,4 73,0 71,9 70,3 68,4 68,3 67,2 

Španija 62,7 64,0 65,2 67,2 68,7 69,5 68,3 63,7 62,5 61,6 59,3 58,2 

Švedska 78,5 77,9 77,4 78,1 78,8 80,1 80,4 78,3 78,1 79,4 79,4 79,8 

Združeno 
kraljestvo 74,5 74,7 75,0 75,2 75,2 75,2 75,2 73,9 73,6 73,6 74,2 74,9 

EU (28 

članic) 66,6 67,0 67,4 67,9 68,9 69,8 70,3 68,9 68,5 68,5 68,4 68,3 

EMU (18 

članic) 66,4 66,8 67,3 67,9 68,9 69,9 70,2 68,8 68,4 68,5 68,0 67,7 

Vir: Eurostat b. l.a. 

4.5.2 Brezposelnost 

Brezposelnost prikazuje delež brezposelnih glede na aktivno prebivalstvo in je tesno povezana 

z deležem zaposlenosti. Preglednica 9 prikazuje stopnjo brezposelnosti v proučevanem 

obdobju, kamor smo vključili tudi napovedi za naslednji dve leti. Opazimo, da je kazalnik 

primerljiv z zaposlenostjo, saj brezposelnost večinoma narašča le v primeru padanja 

zaposlenosti. Članice s previsoko brezposelnostjo glede na povprečje EU so obarvane rdeče. 
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Za Grčijo, Španijo, Hrvaško in Slovaško je značilna previsoka stopnja brezposelnosti v 

celotnem proučevanem obdobju in tudi po napovedih se bo brezposelnost prepočasi nižala. 

Članice z ustrezno stopnjo brezposelnosti so Češka, Danska, Luksemburg, Malta, Nizozemska, 

Avstrija, Romunija, Finska Švedska in Združeno kraljestvo, med katerimi izstopa Avstrija s 

povprečno stopnjo brezposelnosti pod 5 %.  

Preglednica 9: Stopnja brezposelnosti od 2002 do 2015 v odstotkih 

Članica 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Avstrija 4,2 4,3 4,9 5,2 4,8 4,4 3,8 4,8 4,4 4,2 4,3 4,9 4,8 4,7 

Belgija 7,5 8,2 8,4 8,5 8,3 7,5 7,0 7,9 8,3 7,2 7,6 8,4 8,5 8,2 

Bolgarija 18,2 13,7 12,1 10,1 9,0 6,9 5,6 6,8 10,3 11,3 12,3 12,9 12,7 12,1 

Ciper 3,5 4,1 4,6 5,3 4,6 3,9 3,7 5,4 6,3 7,9 11,9 16,0 19,2 18,4 

Češka 7,3 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 7,0 7,0 6,8 6,6 

Danska 4,6 5,4 5,5 4,8 3,9 3,8 3,5 6,0 7,5 7,6 7,5 7,0 6,9 6,7 

Estonija 10,3 10,1 9,7 7,9 5,9 4,6 5,5 13,5 16,7 12,3 10,0 8,8 8,3 7,7 

Finska 9,1 9,0 8,8 8,4 7,7 6,9 6,4 8,2 8,4 7,8 7,7 8,2 8,3 8,1 

Francija 8,3 8,6 8,9 8,9 8,9 8,0 7,5 9,1 9,3 9,2 9,8 10,8 11,0 11,0 

Grčija 10,3 9,7 10,5 9,9 8,9 8,3 7,7 9,5 12,6 17,7 24,3 27,3 26,0 24,0 

Hrvaška 15,1 14,1 13,8 12,8 11,4 9,6 8,4 9,1 11,8 13,5 15,9 17,6 17,6 17,2 

Irska 4,5 4,6 4,5 4,4 4,5 4,7 6,4 12,0 13,9 14,7 14,7 13,1 11,9 11,2 

Italija 8,5 8,4 8,0 7,7 6,8 6,1 6,7 7,8 8,4 8,4 10,7 12,2 12,6 12,4 

Latvija 12,5 11,6 11,7 10,0 7,0 6,1 7,7 17,5 19,5 16,2 15,0 11,9 10,5 9,2 

Litva 13,9 12,6 11,6 8,5 5,8 4,3 5,8 13,8 17,8 15,4 13,4 11,8 10,4 9,6 

Luksemburg 2,6 3,8 5,0 4,6 4,6 4,2 4,9 5,1 4,6 4,8 5,1 5,9 6,0 5,9 

Madžarska 5,6 5,8 6,1 7,2 7,5 7,4 7,8 10,0 11,2 10,9 10,9 10,2 9,6 9,3 

Malta 7,4 7,7 7,2 6,9 6,9 6,5 6,0 6,9 6,9 6,5 6,4 6,5 6,4 6,4 

Nemčija 8,7 9,8 10,5 11,3 10,3 8,7 7,5 7,8 7,1 5,9 5,5 5,3 5,2 5,1 

Nizozemska 3,1 4,2 5,1 5,3 4,4 3,6 3,1 3,7 4,5 4,4 5,3 6,7 7,4 7,2 

Poljska 20,0 19,8 19,1 17,9 13,9 9,6 7,1 8,1 9,7 9,7 10,1 10,4 10,3 10,1 

Portugalska 5,7 7,1 7,5 8,6 8,6 8,9 8,5 10,6 12,0 12,9 15,9 16,5 16,8 16,5 

Romunija 7,5 6,8 8,0 7,2 7,3 6,4 5,8 6,9 7,3 7,4 7,0 7,2 7,2 7,1 

Slovaška 18,8 17,7 18,4 16,4 13,5 11,2 9,6 12,1 14,5 13,7 14,0 14,2 13,9 13,4 

Slovenija 6,3 6,7 6,3 6,5 6,0 4,9 4,4 5,9 7,3 8,2 8,9 10,2 10,8 10,7 

Španija 11,4 11,4 10,9 9,2 8,5 8,3 11,3 18,0 20,1 21,7 25,0 26,4 25,7 24,6 

Švedska 6,0 6,6 7,4 7,7 7,1 6,1 6,2 8,3 8,6 7,8 8,0 8,0 7,7 7,3 

Združeno 
kraljestvo 5,1 5,0 4,7 4,8 5,4 5,3 5,6 7,6 7,8 8,0 7,9 7,6 6,8 6,5 

EU (28 

članic**) 9,0 9,1 9,2 9,0 8,2 7,2 7,0 9,0 9,6 9,6 10,4 10,9 10,7 10,4 

EMU (18 

članic) 8,5 9,0 9,2 9,1 8,4 7,5 7,6 9,6 10,1 10,1 11,3 12,1 12 11,7 

* Podatki so napovedi Evropske komisije in so označeni ležeče. 

** Od 2002 do 2008 so vštete članice EU-27 (brez Hrvaške), od 2009 pa članice EU-28. 

Vir: Eurostat b. l.c; Evropska komisija 2014, 145. 
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4.5.3 Siva ekonomija 

Siva ekonomija predstavlja vso gospodarsko aktivnost, ki ni vključena v višino BDP-ja in jo 

je težko meriti, saj gre za neregistrirane dejavnosti. Nastanek sive ekonomije izvira iz 

nepopolnega trga dela, ki dopušča izbrano dejavnost brez zakonskih omejitev, previsokih 

davčnih stopenj, prevelike regulacije poslovanja, naraščajoče stopnje brezposelnosti, 

previsokih stroškov dela, nepravičnega koriščenja socialne podpore itd. Za bolj razvite države 

je značilna nižja stopnja sive ekonomije, saj imajo bolj urejen trg dela kot države v razvoju, 

kjer je delež višji.  

 

Slika 4: Delež sive ekonomije v bruto domačem proizvodu leta 2013 

Vir: Schneider 2014. 

Slika 4 prikazuje povprečni obseg sive ekonomije glede na BDP za leto 2013. Članice z 

najnižjo razvitostjo beležijo najvišji obseg sive ekonomije, kar lahko povežemo tudi s 

previsoko brezposelnostjo. Francija, Nizozemska, Združeno kraljestvo, Luksemburg in 

Avstrija imajo najnižji obseg sive ekonomije, ki ne presega 10 % BDP-ja. V Bolgariji, 

Hrvaški, Romuniji, Litvi in Estoniji delež sive ekonomije presega 25 % BDP-ja, kar je 
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posledica neurejenega trga dela in nakazuje na številne možnosti za izboljšanje kazalnikov 

vzdržnih javnih financ, s pomočjo raznih ukrepov za zmanjševanje deleža sive ekonomije. 

Schneider (b. l., 14) v analizi ugotavlja pozitivne učinke elektronskega plačevanja na 

zmanjšanje sive ekonomije. Prikaže, da imajo Združeno kraljestvo in nordijske države nižji 

delež sive ekonomije na račun visoke razvitosti elektronskega plačevanja, medtem ko imajo 

Bolgarija, Romunija in Grčija veliko večji obseg sive ekonomije, saj elektronsko plačevanje 

ni tako razvito.  

V okviru analize trga dela lahko za vzdržne članice določimo Češko, Dansko, Nizozemsko, 

Avstrijo, Finsko, Švedsko in Združeno kraljestvo, saj imajo po izbranih kazalnikih dovolj 

razvit trg dela brez prevelikih nesorazmerij in odstopanj. 

4.6 Demografske spremembe in povezani izdatki 

Demografske spremembe prikazujejo gibanje števila prebivalstva sedaj in v prihodnosti, kjer 

napovedi predstavljajo izjemno pomemben kazalnik dolgoročne vzdržnosti javnih financ. 

Povečevanje deleža starejšega prebivalstva ob sočasnem padanju delovno aktivnega 

prebivalstva povzroča naraščanje povezanih izdatkov države in demografske spremembe 

lahko ob neurejenih javnih financah brez hitrega ukrepanja ter prilagajanja povzročijo hitro 

naraščanje zadolženosti države. 

Prebivalstvo v EU se zaradi nizke stopnje rasti rodnosti, hitrega podaljševanja pričakovane 

življenjske dobe in stopnje migracij stara, kar predstavlja eno izmed največjih nevarnosti v 

bližnji prihodnosti. Delež delovno aktivnih naj bi se v EU zvišal s 75,6 % leta 2010 na 78,8 % 

leta 2060, kjer bo najvišji porast zaposlenih med 55. in 64. letom na račun sprejetih 

pokojninskih reform, ki bodo postopoma podaljševale delovno dobo in zaostrile pogoje 

upokojevanja. Brezposelnost bo po projekcijah postopoma padala, z 9,7 % leta 2010 na 6,5 % 

leta 2060, in stopnja zaposlenosti se bo do leta 2060 povišala na 74 %. Kljub pozitivnim 

napovedim trga dela se bo delež starejšega prebivalstva prehitro povečeval glede na delež 

delovno aktivnih in bodo potrebni še strožji ukrepi za preprečevanje prevelikih pritiskov na 

izdatke javnih financ. Napoved gospodarske rasti pri članicah EU ostaja stabilna na daljši rok, 

kjer naj bi članice dosegale povprečno le 1 % gospodarsko rast, kar pa povzroča še večji 

pritisk na napovedi vzdržnih javnih financ (Evropska komisija 2012b, 24–29). Projekcije 

demografskih sprememb članicam omogočajo ustrezno predčasno prilagajanje trga dela in 

uvajanje strukturnih reform, s pomočjo katerih se bodo poizkušale izogniti najbolj negativnim 

scenarijem.   

4.6.1 Starostna odvisnost 

Predvidena starostna odvisnost predstavlja razmerje med starejšim (nad 65 let) in delovno 

sposobnim prebivalstvom (20–65 let). Preglednica 10 prikazuje kazalnik starostne odvisnosti, 
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kjer opazimo, da je EU leta 2010 beležila približno štiri delovno aktivne osebe na enega 

upokojenca. Na osnovi projekcij demografskih sprememb se bo izbrani kazalnik zelo 

spremenil, tako da bo leta 2060 na dva delovno aktivna le en upokojenec, kar predstavlja 

veliko dodatno breme za državo. Članice z najvišjo rastjo izbranega kazalnika in s previsokim 

deležem odvisnosti v letu 2060 so Latvija, Poljska, Romunija in Slovaška, kjer se bo starostna 

odvisnost povečala za več kot 40 odstotnih točk, v letu 2060 pa bo kazalnik odvisnosti visoko 

nad povprečjem EU.  

Preglednica 10: Kazalnik starostne odvisnosti za izbrano obdobje v odstotkih 

  2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

Sprememba od 

2010–2060 v % 

Avstrija 28,6 30,4 32,5 36,6 42,7 48,5 51,1 51,7 52,9 53,7 55,4 26,8 

Belgija 28,7 30,9 33,4 37,0 40,9 43,7 45,3 46,1 46,9 47,7 48,5 19,8 

Bolgarija 27,8 31,4 35,4 39,4 42,6 45,7 50,4 56,4 61,6 66,3 65,9 38,1 

Ciper 21,0 24,0 27,2 31,0 34,0 35,2 36,5 39,1 43,7 48,1 52,4 31,4 

Češka 23,8 28,3 33,1 35,9 37,8 39,3 44,2 50,7 54,9 58,6 60,2 36,5 

Danska 28,0 32,2 34,9 37,6 41,2 44,4 46,6 47,0 46,2 46,5 48,2 20,2 

Estonija 27,5 29,5 32,9 36,9 39,8 41,7 44,5 47,7 53,2 60,3 61,1 33,6 

Finska 28,8 35,0 40,1 44,2 47,6 49,0 48,1 48,4 49,5 50,7 52,6 23,8 

Francija 28,5 32,7 36,6 40,1 43,8 46,9 49,3 49,7 50,5 51,5 51,7 23,2 

Grčija 31,0 33,3 35,5 38,5 41,6 46,8 52,5 58,7 62,9 63,1 62,0 31,1 

Irska 18,8 22,5 25,8 28,7 31,4 33,8 36,8 40,7 44,4 43,1 40,9 22,1 

Italija 33,3 36,0 37,8 40,4 45,1 50,8 56,5 59,9 61,2 61,6 61,6 28,3 

Latvija 27,6 28,6 31,3 35,6 39,7 43,0 47,1 51,7 59,4 69,8 74,1 46,5 

Litva 26,1 26,8 28,9 33,7 39,2 43,1 45,9 47,7 51,8 58,2 62,4 36,4 

Luksemburg 22,3 23,4 25,4 28,7 33,2 37,6 40,9 43,5 46,0 47,8 49,5 27,1 

Madžarska 26,6 28,6 32,9 35,7 36,5 38,9 43,5 50,3 54,7 59,2 63,1 36,5 

Malta 24,1 30,2 34,9 39,9 42,9 42,9 44,0 46,8 50,7 55,9 60,9 36,8 

Nemčija 33,9 35,5 38,9 44,0 51,8 59,4 61,3 61,9 63,1 64,9 65,1 31,2 

Nizozemska 25,3 30,2 34,3 39,0 44,7 49,9 52,3 51,8 51,3 51,5 52,3 26,9 

Poljska 20,9 24,0 29,6 35,7 38,8 40,4 43,6 49,4 58,0 65,8 70,7 49,9 

Portugalska 29,3 31,7 34,4 37,3 41,3 45,5 51,1 56,8 60,6 61,6 62,1 32,9 

Romunija 23,2 24,8 28,2 31,8 32,9 38,8 44,5 52,1 58,9 68,3 70,5 47,2 

Slovaška 18,7 21,1 25,9 30,7 34,5 37,1 41,7 48,8 56,2 63,1 67,6 48,8 

Slovenija 25,6 28,1 33,2 38,3 43,0 46,9 50,5 55,5 60,2 63,4 63,2 37,6 

Španija 26,8 29,3 31,6 34,8 39,1 44,5 51,1 58,2 62,0 62,4 61,4 34,6 

Švedska 31,3 34,4 36,9 39,2 41,6 43,8 45,0 45,2 46,1 48,7 51,3 20,1 

Združeno 
kraljestvo 27,7 30,7 32,6 35,3 39,0 42,1 43,1 42,7 43,7 45,4 46,7 19,0 

EU (27 

članic) 28,4 31,3 34,4 38,1 42,4 46,7 50,0 52,7 55,0 57,0 57,7 29,2 

EMU (17 

članic) 30,1 32,9 35,8 39,5 44,5 49,5 53,2 55,8 57,5 58,4 58,4 28,4 

Vir: Evropska komisija 2012c. 
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Priloga 2 prikazuje povprečno upokojitveno starost, kjer opazimo, da imajo Belgija, 

Luksemburg, Slovenija, Francija, Romunija, Poljska in Avstrija prenizek kazalnik glede na 

povprečje EU. Razlog je v še nesprejetih pokojninskih reformah v času projekcij. Članice z 

najbolj neugodnimi demografskimi spremembami bodo morale oziroma nekatere so že 

uspešno izvedle pokojninsko reformo, ki bo omilila posledice staranja prebivalstva s pomočjo 

raznih ukrepov, ki bodo nudili dolgoročne rešitve. Številne članice so s pomočjo pokojninskih 

reform zvišale najnižjo upokojitveno starost, ki bo zmanjšala negativne učinke demografskih 

sprememb. Poljska je z reformo pokojninskega sistema ustrezno prilagodila izdatke, povezane 

z demografskimi spremembami, v kateri tudi zvišuje upokojitveno starost na 67 let do leta 

2040. Slovenija je sprejela postopno dviganje najnižje upokojitvene starosti na 65 let do leta 

2025. Belgija je s pokojninsko reformo, ki je začela veljati leta 2011, zvišala najnižjo 

upokojitveno starost na 65 let. Francija je leta 2013 sprejela pokojninsko reformo, ki postopno 

zvišuje upokojitveno starost. Romunija in Avstrija sta s pokojninsko reformo sprejeli 

povečanje upokojitvene starosti na 65 let do leta 2033 (Evropska komisija b. l.a, 12). 

4.6.2 Izdatki s povezanimi predvidenimi demografskimi spremembami 

Fiskalni učinek staranja prebivalstva bo po napovedih viden v vseh članicah EU in bo opazen 

šele čez desetletje. Projekcije javnih izdatkov trenutno prikazujejo velik izziv članic EU za 

čimučinkovitejše in kar se da hitro sprejemanje strukturnih reform. Nekatere članice so že 

sprejele pokojninske reforme, s katerimi so stabilizirale prihodnje naraščajoče javne izdatke 

staranja prebivalstva. Kljub sprejetju reform za stabilizacijo fiskalnega učinka staranja bodo 

pri nekaterih članicah potrebni še dodatni ukrepi, saj so bile sprejete reforme naravnane 

kratkoročno in bodo s staranjem povezane izdatke stabilizirale le do leta 2020.  

Preglednica 11 prikazuje projekcije javnih izdatkov glede na višino BDP-ja na osnovi 

prihajajočih demografskih sprememb, kjer vidimo, da se bodo v območju EU povečali za  

3,7 odstotne točke, od tega se bodo najbolj povečali javnofinančni izdatki za pokojnine in 

dolgotrajno oskrbo v višini 1,5 odstotne točke ter izdatki za zdravstveno varstvo v višini  

1,1 odstotne točke. Pri sedmih članicah EU (Belgija, Ciper, Luksemburg, Malta, Nizozemska, 

Slovenija in Slovaška) se bodo s starostjo povezani izdatki izjemno povečali, kjer bo 

povečanje do leta 2060 višje od 7 odstotnih točk glede na BDP. Belgija je leta 2011 sprejela 

reformo, s katero je nekoliko znižala izdatke, povezane s staranjem prebivalstva, na račun 

spodbujanja zaposlovanja starejšega prebivalstva in omejevanja predčasnih upokojitev. Kljub 

reformi bodo potrebni dodatni ukrepi za doseganje dolgoročne vzdržnosti javnih financ 

(Evropska komisija 2012a, 85). Luksemburg lahko trenutno označimo za dolgoročno 

nevzdržno članico, saj se bo zadolženost do leta 2030 povečala čez maastrichtsko referenčno 

mejo na račun prevelikih izdatkov za pokojnine. Članica je decembra 2012 sprejela 

pokojninsko reformo, ki pa še ne rešuje v celoti izdatkov, povezanih z dolgotrajno oskrbo 

(Evropska komisija 2012a, 109). Malta je s sprejetjem pokojninske reforme leta 2006 določila 
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postopno zviševanje upokojitvene starosti na 65 let do leta 2027, kar pa ne zagotavlja 

dolgoročne stabilnosti pokojninskega sistema in so zaradi prevelikih negativnih demografskih 

sprememb potrebni dodatni strožji in hitrejši ukrepi (Evropska komisija 2012a, 114–115). 

Nizozemska bo brez starostno povezanih ukrepov leta 2030 dosegla 95 % delež javnega dolga 

glede na BDP. Leta 2012 je sprejela reformo pokojninskega sistema, kjer uvaja postopno 

zvišanje upokojitvene starosti s 65 na 67 let do leta 2023, kar bo povzročilo padec rasti 

izdatkov, povezanih s staranjem (Evropska komisija 2012a, 118). Slovenija bi brez 

pokojninske reforme kmalu dosegla 100 % zadolženost na račun prenizke upokojitvene 

starosti, previsokih pokojnin, blagih omejitev za predčasno upokojevanje in zelo slabih 

napovedi demografskih sprememb. Sprejeta pokojninska reforma rešuje pokojninske odhodke 

le na kratek rok (do leta 2020) in bodo kmalu potrebni dodatni strožji ukrepi za doseganje 

dolgoročne vzdržnosti javnih financ (Evropska komisija 2012a, 125–126). Slovaška bo leta 

2030 brez strukturnih reform dosegla 91,6 % zadolženost. Pred kratkimi so prilagodili sistem 

sprotnega kritja, kjer so povezali upokojitveno starost s pričakovano življenjsko dobo, kar pa 

bo nekoliko izboljšalo prihodnje napovedi, vendar bodo potrebni še številni ukrepi, zlasti pri 

zdravstvenih izdatkih (Evropska komisija 2012a, 127–128). Ciper bi brez strukturnih reform 

leta 2030 dosegel 171,8 % zadolženosti in ena od najnujnejših sprememb je večja stabilnost 

izdatkov, povezanih z demografskimi spremembami. Leta 2013 so sprejeli pokojninsko 

reformo, ki zvišuje upokojitveno starost in uvaja strožje omejitve predčasnega upokojevanja. 

Kmalu bo sprejeta še zdravstvena reforma, ki bo pripomogla k večji stabilnosti javnih financ 

(Evropska komisija 2012a, 103; Evropska komisija 2013č, 16). Članice (Bolgarija, Danska, 

Estonija, Grčija, Francija, Poljska, Portugalska Švedska in Združeno kraljestvo) z zmernim 

povečanjem s starostjo povezanih izdatkov bodo po projekcijah beležile nižjo rast od  

4 odstotnih točk. Latviji in Italiji se bodo celotni izdatki, povezani s staranjem, znižali do leta 

2060 zaradi sprejetih ustreznih ukrepov za zagotavljanje vzdržnega pokojninskega sistema. 

Poleg Latvije in Italije se padec pokojninskih izdatkov po projekcijah napoveduje tudi Danski, 

Estoniji in Poljski, kar je tudi posledica sprejetih pokojninskih reform.  

Že sprejete pokojninske reforme prikazujejo pozitivne učinke na javnofinančno vzdržnost in 

članicam kljub neugodnim demografskim spremembam omogočajo vzdržno proračunsko 

politiko. Najpogostejša ukrepa sta zvišanje upokojitvene starosti in omejevanje predčasnega 

upokojevanja s strožjimi pravili, za kar so se odločile vse članice EU in bodo s postopnim 

uvajanjem sprememb zagotovile višjo zaposlenost starejšega prebivalstva. Pri zmanjševanju 

deleža pokojnin je treba predvideti tudi težavo povečevanja drugih ugodnosti, zato se je treba 

težave previsokih izdatkov za pokojnine lotiti izjemno previdno, saj v nasprotnem primeru 

kljub zmanjšanju izdatkov za pokojnine ni dosežena vzdržnost javnih financ na račun 

povečevanja ostalih izdatkov. Številne države so uvedle oziroma uvajajo dodatno pokojninsko 

zavarovanje, ki je v lasti zasebnih upravljavcev. Stabilnost pokojninskega sistema omogoča  

uravnoteženost javnih izdatkov, kar določa vzdržnost javnih financ. Ob prehitrem 

povečevanju izdatkov, povezanih s staranjem prebivalstva, bi država lahko beležila 

proračunski primanjkljaj, ki bi povzročil dodatno zadolževanje države.  
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Preglednica 11: Projekcije javnih izdatkov glede na višino BDP v odstotkih 

Pokojnine 

Zdravstveno 

varstvo Dolgotrajna oskrba Izobraževanje 

Denarna 

nadomestila  za 

brezposelne 

Skupaj izdatki 

povezani s 

staranjem 

 Članica 
Stopnja 

2010 

Sprememba 

2010–2060 

Stopnja 

2010 

Sprememba 

2010–2060 

Stopnja 

2010 

Sprememba 

2010–2060 

Stopnja 

2010 

Sprememba 

2010–2060 

Stopnja 

2010 

Sprememba 

2010–2060 

Stopnja 

2010 

Sprememba 

2010–2060 

Avstrija 14,1 2,0 7,4 1,6 1,6 1,2 4,9 –0,4 0,8 –0,1 28,8 4,4 

Belgija 11,0 5,6 6,3 0,4 2,3 2,7 5,7 0,5 2,1 –0,1 27,4 9,1 

Bolgarija 9,9 1,1 4,3 0,5 0,5 0,3 3,5 0,2 0,4 –0,2 18,6 2,0 

Ciper 7,6 8,7 2,6 0,4 0,2 0,1 6,7 –0,7 0,5 –0,1 17,6 8,4 

Češka 9,1 2,7 6,9 1,7 0,8 0,7 3,4 0,2 0,4 –0,1 20,6 5,2 

Danska 10,1 –0,6 7,4 0,9 4,5 3,5 7,6 –0,2 0,7 0,0 30,3 3,6 

Estonija 8,9 –1,1 5,2 1,1 0,5 0,3 5,2 0,0 0,6 –0,2 20,4 0,0 

Finska 12,0 3,2 6,0 1,0 2,5 2,6 5,9 0,2 1,6 –0,3 28,0 6,7 

Francija 14,6 0,5 8,0 1,4 2,2 2,1 5,0 –0,4 1,7 –0,6 31,5 3,1 

Grčija 13,6 1,0 6,5 0,9 1,4 1,2 3,9 0,1 0,6 –0,2 26,0 2,9 

Irska 7,5 4,1 7,3 1,1 1,1 1,5 6,3 0,0 2,6 –1,3 24,8 5,4 

Italija 15,3 –0,9 6,6 0,6 1,9 0,9 4,1 –0,5 0,7 –0,3 28,6 –0,1 

Latvija 9,7 –3,8 3,7 0,5 0,7 0,4 4,4 –0,6 0,7 –0,3 19,2 –3,8 

Litva 8,6 3,5 4,9 0,7 1,2 1,1 4,4 –0,5 0,4 –0,2 19,5 4,5 

Luksemburg 9,2 9,4 3,8 0,7 1,0 2,1 3,2 –0,1 0,6 –0,1 17,8 12,0 

Madžarska 11,9 2,8 4,9 1,1 0,8 0,6 4,3 –0,4 0,4 –0,1 22,3 4,0 

Malta 10,4 5,5 5,4 2,9 0,7 0,9 5,1 –1,1 0,4 0,0 22,0 8,3 

Nemčija 10,8 2,6 8,0 1,4 1,4 1,7 3,9 –0,2 1,0 –0,3 25,1 5,2 

Nizozemska 6,8 3,6 7,0 1,0 3,8 4,1 5,3 –0,1 1,6 –0,3 24,5 8,2 

Poljska 11,8 –2,2 4,9 1,9 0,7 1,0 3,9 –0,5 0,2 –0,1 21,5 0,1 

Portugalska 12,5 0,2 7,2 1,1 0,3 0,3 4,7 –1,1 1,2 –0,4 25,9 0,1 

Romunija 9,8 3,7 3,7 1,0 0,6 1,1 3,5 –0,1 0,5 –0,3 18,1 5,4 

Slovaška 8,0 5,2 6,2 2,1 0,3 0,4 3,1 –0,1 0,2 –0,1 17,8 7,5 

Slovenija 11,2 7,1 6,1 1,1 1,4 1,6 4,7 0,5 0,3 0,0 23,7 10,3 

Španija 10,1 3,6 6,5 1,3 0,8 0,7 4,2 –0,5 2,0 –1,1 23,6 3,9 

Švedska 9,6 0,6 7,5 0,7 3,9 2,5 6,3 0,0 0,6 0,0 27,9 3,8 

Združeno 
kraljestvo 7,7 1,5 7,2 1,1 2,0 0,7 5,0 0,0 0,3 0,0 22,2 3,3 

EU (27 članic) 11,3 1,5 7,1 1,1 1,8 1,5 4,6 –0,1 1,1 –0,3 25,9 3,7 

EMU (17 

članic) 12,2 2,0 7,3 1,1 1,8 1,7 4,5 –0,2 1,3 –0,4 27,1 4,1 

Vir: Evropska komisija 2012b, 38.  

V okviru analize demografskih sprememb lahko za dolgoročno vzdržne članice določimo 

Poljsko, Latvijo, Estonijo in Bolgarijo, kjer se bodo izdatki, povezani z demografskimi 

spremembami, najmanj povečali (manj kot 2 odstotni točki) in delež povezanih izdatkov v 

letu 2060 bo nižji od 21 % BDP-ja. V okviru kazalnika starostne odvisnosti opazimo, da so 

izbrane demografsko vzdržne članice pod visokim pritiskom staranja prebivalstva do leta 

2060, katere negativne učinke so s pomočjo strogih strukturnih reform zmanjšali.  

V okviru celotne analize javnih financ EU lahko za dolgoročno in kratkoročno vzdržni članici 

določimo le Švedsko in Dansko, saj sta edini članici, ki izpolnjujeta vsa merila v celoti. Za 

Estonijo, Luksemburg, Finsko, Latvijo in Bolgarijo lahko s pridržkom rečemo, da so javne 

finance vzdržne. 
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Švedska je ena izmed najrazvitejših članic EU z ustrezno višino javnega dolga in 

proračunskega primanjkljaja. Članica je leta 2009 občutila posledice gospodarske krize, kar se 

je videlo v padcu BDP-ja, ki je že leta 2010 začel ponovno naraščati z nadpovprečno visoko 

rastjo. Glede dolgoročne vzdržnosti imajo na osnovi urejenega pokojninskega sistema tudi za 

prihodnost napovedano nizko povečanje izdatkov, povezanih z demografskimi spremembami.  

Tudi Danska se uvršča med najrazvitejše članice z vzdržnim javnim dolgom in ustrezno 

višino primanjkljaja. Bančni in kapitalski trg sta v izbrani članici dobro razvita in omogočata 

visoko gospodarsko rast. Članica ima zelo razvit trg dela, saj v celotnem preučevanem 

obdobju dosega vzdržne meje brezposelnosti in zaposlenosti, posledično pa beleži tudi nizko 

stopnjo sive ekonomije. V okviru prihajajočih demografskih sprememb se bo soočala s 

porastom povezanih izdatkov, ki pa jih je s pomočjo sprejete pokojninske reforme leta 2011 

ustrezno znižala. V okviru bonitetnih ocen je članica uvrščena najvišje, kar kaže na zdrave 

javne finance. 

Estonijo lahko določimo za vzdržno članico EU, saj ima izjemno nizko stopnjo zadolženosti, 

ki se tudi v času globoke finančne krize ni zelo povečala. Pomanjkljivost izbrane članice je v 

nerazvitosti v primerjavi s povprečjem EU, vendar bo država s pomočjo visoke gospodarske 

rasti zelo kmalu dohitela razvitejše članice. Potrebna bo tudi reforma trga dela, saj se spopada 

s previsoko brezposelnost in previsokim deležem sive ekonomije. V okviru prihajajočih 

demografskih sprememb se je članica ustrezno prilagodila z reformami in ne bo beležila 

večjih pritiskov na javnofinančne izdatke ter jo lahko označimo tudi kot dolgoročno vzdržno 

državo. 

Luksemburg predstavlja najrazvitejšo članico EU z zelo nizkim javnim dolgom ter izredno 

razvitim bančnim in tržnim sistemom. Največjo nevarnost predstavljajo prihajajoče 

demografske spremembe, ki bodo članici ob nesprejetju potrebnih strukturnih reform izredno 

povečale javne izdatke in posledično zadolženost. Članica je decembra 2012 že sprejela 

pokojninsko reformo, vendar bodo potrebni dodatni ukrepi za doseganje dolgoročne 

vzdržnosti. 

Finsko uvrščamo med najrazvitejše članice z vzdržnim primanjkljajem in trenutno še 

vzdržnim javnim dolgom, ki se bo po napovedih Evropske komisije leta 2014 povečal nad 

referenčno vrednost. Članica ima visoko razvit bančni in kapitalski trg, bonitetne agencije pa 

jo uvrščajo najvišje, kar ji omogoča nizko ceno zadolževanja. Članica glede na kazalnike trga 

dela beleži nizko brezposelnost in visoko zaposlenost z nizko stopnjo sive ekonomije, kar 

lahko pripišemo visoki razvitosti. V okviru projekcij demografskih sprememb bo v 

prihodnosti povečan delež javnofinančnih izdatkov, povezanih s staranjem, zato je ne moremo 

označiti za dolgoročno vzdržno članico EU, saj še ni bila sprejeta ustrezna pokojninska 

reforma. 
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Bolgarija je članica z dolgoročno vzdržnostjo javnih financ, saj na osnovi demografskih 

projekcij ne bo pod pritiskom velikih povečanj proračunskih izdatkov na račun staranja 

prebivalstva, kar se bo po sprejetju pokojninske reforme še nekoliko izboljšalo. Članica velja 

za izjemno nerazvito glede na povprečje EU in je tudi bonitetne agencije ne uvrščajo visoko. 

Poleg tega ima zelo šibek trg dela s previsoko brezposelnostjo in prenizko zaposlenostjo ter je 

v okviru sive ekonomije uvrščamo najvišje. Članica lahko s pomočjo znižanja stopnje sive 

ekonomije poveča ostale kazalnike razvitosti države, kar bo pripomoglo k večji vzdržnosti 

javnih financ. Uvrščamo jo tudi med članice, ki jim je v proučevanem obdobju uspelo 

zmanjšati zadolženost, in sicer v višini 33 odstotnih točk. 

Latvija je članica z dolgoročno vzdržnostjo javnih financ, saj velja za članico, ki bo kljub 

negativnim projekcijam demografskih sprememb uspela znižati s staranjem povezane izdatke. 

Javni dolg je pod referenčno vrednostjo maastrichtskih kriterijev in se bo tudi po napovedih 

kmalu začel zmanjševati. Članica je v času gospodarske krize beležila proračunski 

primanjkljaj nad referenčno vrednostjo, kar nakazuje na določena neravnovesja v državi. 

Spada med manj razvite članice z zelo hitro gospodarsko rastjo, kar ji omogoča hitro 

dohitevanje EU. Latvija ima zelo slabo razvit bančni in kapitalski trg s previsoko 

brezposelnostjo in z nizko zaposlenostjo ter s previsokim deležem sive ekonomije.  

Med članice z najbolj nevzdržnim sistemom javnih financ uvrščamo Grčijo, Španijo, 

Portugalsko, Slovenijo, Italijo, Ciper, Irsko in Madžarsko, ki imajo poleg previsokega javnega 

dolga in primanjkljaja tudi velike pomanjkljivosti pri ostalih kriterijih vzdržnih javnih financ.   

Največji pomanjkljivosti Poljske in Hrvaške sta prehitra rast zadolženosti in slaba razvitost. 

Za Belgijo, Avstrijo, Malto, Italijo, Francijo, Nemčijo, Združeno kraljestvo in Nizozemsko je 

značilna ustrezna razvitost, vendar so izjemno prezadolžene. Slovaško, Romunijo, Litvo in 

Češko lahko na osnovi analize označimo za gospodarsko slabo razvite članice s trenutno 

ustrezno višino javnega dolga in določenimi pomanjkljivostmi na trgu dela. V času finančne 

krize so večkrat prekoračile referenčno mejo proračunskega primanjkljaja, ki so ga do leta 

2013 nekoliko stabilizirale. Pri prihajajočih demografskih spremembah so opazna povečanja 

javnofinančnih izdatkov, ki jih bodo lahko odpravile z manjšimi spremembami.  
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5 EMPIRIČNA ANALIZA VZDRŽNIH JAVNIH FINANC 

Prvotna določila vzdržnih javnih financ so opredeljena v okviru maastrichtskih kriterijev, kjer 

sta se referenčni meji, 3 % proračunskega primanjkljaja in 60 % javnega dolga v razmerju do 

BDP-ja, v času finančne krize izkazali za neuspešni merili. Številne članice, ki so pred 

finančno krizo po fiskalnem delu maastrichtskih kriterijev dosegale javnofinančno vzdržnost, 

je kriza bolj prizadela kot članice, ki so že pred krizo veljale za nevzdržne. V tem poglavju na 

osnovi izbrane empirične študije prikažemo vzdržanost javnih financ članic EU, saj referenčni 

meji EU javnofinančne vzdržnosti ne določata dovolj učinkovito. 

5.1 Obstoječe empirične raziskave o vzdržnosti javnih financ 

Številni avtorji so v okviru empiričnih študij proučevali in reševali teoretična vprašanja 

vzdržnih javnih financ, na osnovi katerih so narejene številne analize. Številne študije 

določajo vzdržnost javnih financ na osnovi stabilne rasti in optimalne višine javnega dolga ter 

točno določenega razmerja med višino javnega dolga in izbranimi proračunskimi kazalniki.  

Hamilton in Flavin (1986) določata vzdržnost javnih financ v primeru ustaljene spremembe 

javnega dolga in proračunskega salda ter če javni dolg konvergira na začetno raven. Analiza 

proučuje letne podatke javnega dolga in proračunskega primanjkljaja Združenega kraljestva 

od 1962 do 1984, kjer ugotovita, da sta kazalnika v mirovanju, in določita proračunsko 

politiko vzdržno na dolgi rok. 

Blanchard idr. (1990) proučujejo optimalno višino javnega dolga, s pomočjo katere želijo 

določiti vzdržnost javnih financ na osnovi stopnje rasti javnega dolga. Proračunsko 

nevzdržnost določa prehitro povečevanje dolga oziroma povečanje nad izbrano vzdržno mejo, 

poleg tega pa za proračunsko nevzdržnost označijo, če so vlade prisiljene povečati davke in 

zmanjševati porabo. Delež javnega dolga glede na višino BDP-ja označijo za vzdržen, če 

konvergira na začetno raven.  

Quintos (1995) določa merilo vzdržnega proračunskega primanjkljaja, kjer prikazuje 

stabilnosti deficita tudi v primeru, ko je kazalnik integracije nižji od 1. Analiza prikazuje 

povezanost med proračunskimi prihodki in odhodki, kamor so vključena tudi plačila obresti 

javnega dolga, kar predstavlja samo enega izmed možnih kazalnikov vzdržnega primanjkljaja.  

Bohn (1998) določi vzdržnost javnih financ na osnovi razmerja med primarnim proračunskim 

saldom in javnim dolgom, kjer se osredotoča na spremembe med izbranima kazalnikoma. 

Javni dolg označi za vzdržen v primeru pozitivnega kazalnika povezanosti. V analizi ocenjuje 

javni dolg ZDA, kjer ga označi za vzdržnega, ampak opozarja na možno nestabilnost v 

primeru velikih negativnih sprememb makroekonomskega okolja. Številni avtorji uporabljajo 

izbrano metodologijo pri določanju vzdržnih javnih financ oziroma jo vzamejo za osnovo ter 

jo nadgrajujejo.  
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Pasinetti (1998) v empirični študiji kritično presoja vzdržnostni merili maastrichtskih 

kriterijev, saj naj bi bile meje nastavljene v okviru takratnih političnih interesov, poleg tega pa 

ni dovolj natančno opredeljen koncept vzdržnih javnih financ. Delež javnega dolga in 

proračunskega primanjkljaja v BDP-ju označi za neučinkoviti in nenatančni merili, saj imajo 

izjemno pomembno vlogo tudi relacija med izbranima kazalnikoma in številni ostali kazalniki. 

Javni dolg določi za vzdržen, če pada oziroma ostaja konstanten. V analizi proučuje 

povezanost javnega dolga v BDP-ju in proračunskega primanjkljaja v BDP-ju, kjer upošteva 

tudi gospodarsko rast in nominalno obrestno mero zadolževanja. Na osnovi primarnega in 

celotnega proračunskega salda določi dve merili vzdržnih javnih financ, kjer prikaže, da sta 

delež javnega dolga v BDP-ju in proračunski primanjkljaj v BDP-ju povezana v točno 

določeni relaciji (Pasinetti 1998, 1–3). 

V analizi izhaja iz Blanchardove (1990) opredelitve optimalne višine javnega dolga, kjer 

določa vzdržen javni dolg na osnovi rasti v izbranem obdobju. Javni dolg je vzdržen, če 

ustreza naslednjemu kriteriju (Pasinetti 1998, 3): 

$%
&' (t) ≤ $%

&' (0),                                                    [3] 

kjer je:  

– D > 0 – državni dolg, 

– Y – nominalni BDP, 

– t – čas. 

To pomeni, da je javni dolg vzdržen, če delež javnega dolga v BDP-ju v času pada ali pa 

ostaja konstanten, kjer velja (Pasinetti 1998, 3):         

+
,

-
. ≤ -

. → θ ≤ g,                                                         [4] 

kjer je: 

– 4 –  
∆%
&% povečanje oziroma zmanjšanje deleža javnega dolga v BDP-ju, 

– g – nominalna letna rast BDP-ja. 

Ob vključitvi celotnega in primarnega proračunskega salda ter nominalne obrestne mere na 

državni dolg izpelje dva pogoja vzdržnih javnih financ, kjer vključuje povezanost javnega 

dolga glede na BDP s proračunskim primanjkljajem glede na BDP (Pasinetti 1998, 4–5): 

– vzdržnost javnih financ v povezavi s celotnim proračunskim primanjkljajem oziroma 

presežkom: 

6
& ≥ −9 ∙ %

&,                                                             [5] 
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– vzdržnost javnih financ v povezavi s primarnim proračunskim primanjkljajem oziroma 

presežkom: 

6:
& ≥ (; − 9) ∙ %

&,                                                        [6] 

kjer je:  

– S – celotni proračunski presežek oziroma primanjkljaj; 

– <= – primarni proračunski presežek oziroma primanjkljaj; 

– i – nominalna obrestna mera na državni dolg; 

– Y – BDP; 

– g – letna nominalna rast BDP-ja; 

– D – državni dolg. 

Prvo vzdržnostno merilo se navezuje na celotni proračunski primanjkljaj oziroma presežek, 

kjer se upoštevata tudi rast javnega dolga in gospodarsko rast, ter je prikazano na sliki 5. Če 

ima država 60 % delež javnega dolga v BDP-ju in 5 % gospodarsko rast, ne sme imeti višjega 

proračunskega primanjkljaja od 3 % BDP-ja, da je v območju vzdržnih javnih financ. Višjemu 

deležu javnega dolga pripada višji delež proračunskega primanjkljaja ob ustrezni gospodarski 

rasti (Pasinetti 1998, 5).  

 

Slika 5: Vzdržnost javnih financ v povezavi s celotnim proračunskim primanjkljajem 

oziroma presežkom 

Vir: Pasinetti 1998, 13. 

Drugo vzdržnostno merilo se navezuje na primarni proračunski presežek oziroma primanjkljaj 

in vsebuje več informacij, saj je poleg nominalne gospodarske rasti vključena tudi nominalna 

obrestna mera na državni dolg, ter je prikazano na sliki 6. Če je razlika med obrestno mero na 
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državni dolg in rastjo BDP-ja 2 odstotni točki, mora država s 60 % deležem javnega dolga 

dosegati najmanj 1,2 % primarni proračunski presežek, da je v območju javnofinančne 

vzdržnosti (Pasinetti 1998, 5). 

 

Slika 6: Vzdržnost javnih financ v povezavi s primarnim proračunskim primanjkljajem 

oziroma presežkom 

Vir: Pasinetti 1998, 13. 

Izbrani vzdržnostni merili predstavljata preprosto in učinkovito metodo preverjanja stabilnosti 

fiskalne politike. Najpomembnejši poudarek izbrane analize je v točno določeni povezanosti 

deleža javnega dolga v BDP-ju in proračunskega primanjkljaja v BDP-ju, ki določata 

vzdržnost javnih financ, ter da je nemogoče določiti vzdržno članico na osnovi referenčnih 

mej maastrichtskih kriterijev. Višjemu deležu javnega dolga glede na BDP pripada višji delež 

proračunskega primanjkljaja, kjer je treba paziti tudi na nominalno obrestno mero na državni 

dolg, ki ne sme biti višja od gospodarske rasti, saj mora država v nasprotnem primeru 

dosegati proračunski presežek, da pokrije stroške zadolževanja (Pasinetti 1998, 6). 

Številni avtorji so na osnovi zgoraj opisanih študij proučevali vzdržnost javnih financ, kjer so 

tudi nadgradili metodologije oziroma so povezali več metodologij med seboj. 

Dolenc in Stubelj (2009) ter Stubelj in Dolenc (2010) proučujeta vzdržnost javnih financ 

članic EU na osnovi Pasinettijeve študije, ki jo uporabimo tudi v naši analizi. V prvi analizi 

(Dolenc in Stubelj 2009) proučujeta obdobje 1996–2010, kjer so zadnja tri leta izračunana na 

osnovi napovedi. Ugotovita, da ima večina članic EU po obeh merilih vzdržne javne finance, 

zlasti v času gospodarskega vzpona. Druga analiza (Stubelj in Dolenc 2010) proučuje obdobje 

2000–2010, kjer zadnji dve leti temeljita na osnovi napovedi. Ugotovita, da je bila večina 

članic do leta 2008 javnofinančno vzdržnih po obeh proučevanih merilih. V letu 2008 pa je 

bila več kot polovica članic EU nevzdržnih po obeh merilih proračunske vzdržnosti. S 

pomočjo ocen in napovedi sta napovedala, da se bodo proračunski primanjkljaji povečali na 
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račun zmanjšanja proračunskih prihodkov, ki se bodo zmanjšali zaradi padca gospodarske 

aktivnosti, kar bo le še bolj ogrozilo proračunsko vzdržnost članic EU. 

Lukkezen in Rojas-Romagosa (2012) proučujeta vzdržnost javnega dolga sedmih članic 

OECD na osnovi Bohnove metodologije. Stabilne javne finance so po njunem mnenju 

odvisne od fiskalnih odzivov, gospodarske rasti in fiskalne represije. Za nevzdržne članice 

označita Španijo, Portugalsko in Islandijo ter za vzdržne ZDA, Združeno kraljestvo, 

Nizozemsko in Belgijo. 

Collignon (2012) določa vzdržen javni dolg, ko sta fiskalna politika in makroekonomsko 

okolje v medsebojni interakciji. Vlada lahko prepreči prehitro akumulacijo javnega dolga z 

ustreznim odzivanjem na spreminjanje gospodarske rasti in obrestnih mer za financiranje 

dolga. Evropski javni dolg v analizi določi za vzdržen.  

Baldi in Staehr (2013) proučujeta fiskalno uspešnost EU od 2002 do 2012 na osnovi 

proračunskega odzivanja, kjer uporabita kvartalne podatke za bolj relevantne rezultate. V 

analizi proučujeta primarni proračunski saldo, javni dolg, stroške zadolževanja in 

gospodarsko rast pri članicah EU, ki so razdeljene v različne skupine. Za osrednjo in vzhodno 

Evropo ugotovita, da sta fiskalno bolj prilagodljivi od zahodne Evrope. Ugotovijo, da so 

članice, ki jih je kriza najbolj prizadela, v času pred krizo najmanj spremenile delovanje 

fiskalne politike in niso delovale proticiklično.  

Afonso in Rault (2013) proučujeta vzdržnost javnih financ EU na osnovi različnih meril, ki 

temeljijo na državnih prihodkih in odhodkih v obdobju 1960–2012, kjer preverjata vzdržnost 

EU-15, EU-25 in EU-26. Ugotovita, da delež odhodkov in prihodkov v primerjavi z BDP-jem 

ni stabilen pri večini članic EU.  

5.2 Opredelitev metodologije in podatkov 

Analiza vzdržnosti javnih financ temelji na letnih podatkih, kjer je proučevano obdobje od 

2002 do 2015
11

 vseh članic EU (EU-28).
12

 Podatki so pridobljeni iz podatkovne baze 

Evropske komisije (2013b in 2014). 

Spremenljivke,
13

 ki jih proučujemo, izhajajo iz enačbe [5] in [6]: 

– celotni proračunski saldo, 

– primarni proračunski saldo, 

– bruto javni dolg, 

                                                 

11  Podatki od 2013 do 2015 so napovedi Evropske komisije.  
12  Za Hrvaško bomo predstavili le obdobje od 2009 do 2015. 
13  Celotni in primarni proračunski saldo in bruto javni dolg so skladni s standardi ESA95. 
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– letna gospodarska rast (rast BDP), 

– stroške dolga ocenimo na osnovi spodaj opisane enačbe (Stubelj in Dolenc 2010, 43): 

; = ?@:
A BC$@

A'
$D

A'CE  ∙ (1 + 9),                                                          [5] 

pri tem velja, da se –1 nanaša na prejšnje leto. 

Za izračun stroškov dolga smo se odločili, ker (Stubelj in Dolenc 2010, 43): 

– vse članice nimajo likvidnega trga državnih vrednostnih papirjev in vse članice ne 

izdajajo izbranih obveznic; 

– za analizo bi izbrali donosnost na 10-letne državne obveznice, kar pa ni najprimernejša 

ocena stroškov zadolževanja zaradi razlik v strukturi javnega dolga; 

– tržne donosnosti na dolgoročne obveznice lahko ne prikazujejo dejanskih stroškov 

zadolževanja, saj je struktura javnega dolga različna ter se navezuje na pretekle in 

trenutne podatke. 

5.3 Rezultati analize 

Preglednica 12 prikazuje povprečja proučevanih spremenljivk članic EU od 2002 do 2015. 

Prikazani so tudi celotno povprečje, minimum in maksimum ter standardni odklon, kjer 

opazimo, da so med posameznimi članicami velike razlike. 

Na osnovi metode razvrščanja v skupine smo članice s primerljivimi podatki razvrstili v pet 

skupin, kar bo omogočilo boljšo primerljivost. Potek razvrščanja v skupine grafično 

ponazorimo z drevesom združevanja (dendrogramom), ki je za prikazan v prilogi 3, kjer smo 

uporabili Wardovo metodo. Drevo združevanja se bere od leve proti desni. Z njegovo 

pomočjo se določijo možne skupine združevanja. Listi drevesa so enote (leva stran), točke 

združitve pa sestavljene skupine: zgornji in spodnji naslednik vsake točke sta skupini, iz 

katerih je nastala. Višina točke, ki jo imenujemo raven združevanja, meri različnost med 

skupinama (Mooi in Sarstedt 2011, 271). Skupine članic so prikazane v preglednici 13, ki so 

določene glede na povprečje preučevanih spremenljivk, kjer so v posamezni skupini najbolj 

primerljive članice. 
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Preglednica 12: Povprečje izbranih spremenljivk članic Evropske unije v odstotkih 

Članice 
Celotni 

proračunski 
saldo 

Javni 

dolg 

Primarni 

proračunski 
saldo 

Stroški 
zadolževanja 

Gospodarska 

rast 

Avstrija –1,8 67,7 0,9 4,4 3,3 
Belgija –2,6 96,9 1,1 4,3 3,3 
Bolgarija –1,0 20,5 0,6 5,3 7,4 
Ciper –5,4 69,6 –1,8 5,1 3,3 
Češka –3,2 31,8 –1,8 3,8 4,9 
Danska –0,1 42,6 2,0 4,5 3,3 
Estonija 0,3 5,9 0,4 3,6 9,3 
Finska 0,9 44,5 2,2 3,4 3,3 
Francija –4,0 73,7 –1,4 3,7 3,1 
Grčija –7,1 121,3 –2,2 4,5 3,9 
Hrvaška –5,4 55,5 –2,6 5,9 1,1 
Irska –4,0 54,3 0,4 4,2 3,2 
Italija –3,3 111,4 1,9 4,5 2,4 
Latvija –1,2 26,3 –0,2 4,1 9,9 
Litva –2,1 25,8 –0,7 4,7 8,2 
Luksemburg –0,1 15,0 0,3 2,9 6,3 
Madžarska –4,5 75,4 –0,1 6,4 5,1 
Malta –3,3 67,4 –0,1 5,2 4,3 
Nemčija –1,2 71,5 1,5 4,1 2,5 
Nizozemska –3,0 59,7 –0,4 4,1 2,8 
Poljska –4,3 49,0 –1,7 5,5 5,4 
Portugalska –4,2 77,7 –1,2 4,2 2,3 
Romunija –2,4 24,3 –1,0 6,7 11,7 
Slovaška –3,3 42,0 –1,7 4,6 6,8 
Slovenija –3,0 31,5 –0,8 5,1 3,8 
Španija –5,2 53,3 –2,5 4,2 2,9 
Švedska 0,0 41,7 1,2 2,9 4,1 
Združeno 
kraljestvo –4,6 59,5 –2,0 4,9 4,4 
Povprečje –3,1 53,8 –0,3 4,5 3,9 
Minimum –7,1 5,9 –2,6 2,9 1,1 
Maksimum 0,9 121,3 2,2 6,7 11,7 

Standardni 

odklon 2,0 27,9 1,4 0,9 2,6 

            *Proučevano obdobje Hrvaške je od 2009 do 2015. 

Vir: Evropska komisija 2013b; Evropska komisija 2014. 
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Preglednica 13: Skupine držav na osnovi drevesa združevanja 

1 2 3 4 5 

Belgija Nemčija Irska Češka Bolgarija 

Grčija Francija Španija Danska Estonija 

Italija Ciper Nizozemska Slovenija Latvija 

Madžarska Poljska Slovaška Litva 

Malta 
Združeno 
kraljestvo 

Finska Luksemburg 

Avstrija Hrvaška Švedska Romunija 

  Portugalska       

Preglednica 14 prikazuje podrobnejšo statistično analizo izbranih skupin, kjer opazimo, da je 

za prvo skupino značilen najvišji povprečni delež javnega dolga glede na BDP, ki znaša 

111,4 %, kar pojasni tudi visoke stroške zadolževanja, ki pripomorejo k visokemu 

povprečnemu celotnemu proračunskemu primanjkljaju. Za članice prve skupine je značilna 

visoka raven javnega dolga v celotnem proučevanem obdobju, kjer najbolj izstopa Grčija, ki 

je zadolženost v celotnem obdobju še povečevala. Za Belgijo je značilen konstanten javni 

dolg, ki se je glede na leto 2002 zmanjšal, saj ima izbrana članica povprečni primarni 

proračunski presežek in nizek celotni proračunski primanjkljaj, ki je posledica visokih 

stroškov zadolževanja.  

V drugo skupino uvrščamo članice s previsokim povprečnim javnim dolgom in primarnim 

proračunskim deficitom. Zaradi visokih stroškov zadolževanja beležijo previsok povprečni 

proračunski primanjkljaj, ki znaša –4 % BDP-ja. V izbrani skupini med najbolj problematične 

članice uvrščamo Ciper, Madžarsko, Portugalsko, Francijo in Malto, saj imajo poleg 

previsokega javnega dolga visoko ceno zadolževanja ter beležijo primarni proračunski deficit. 

Avstriji in Nemčiji se bo javni dolg kmalu začel zmanjševati zaradi primarnega 

proračunskega presežka in nizkih stroškov zadolževanja. 

V tretjo skupino uvrščamo članice s povprečno višino javnega dolga pod referenčno 

vrednostjo maastrichtskih kriterijev. Izbrana skupina ima tudi zaradi visokih povprečnih 

stroškov zadolževanja najvišji povprečni proračunski deficit, ki znaša –4,5 %. V izbrani 

skupini so vse proučevane spremenljivke, razen povprečne višine javnega dolga, najslabše, saj 

beležijo najnižjo gospodarsko rast, najvišje stroške zadolževanja, najvišji primarni in celotni 

proračunski primanjkljaj. Za izbrano skupino je značilna nizka višina začetnega javnega dolga, 

ki se je v proučevanem obdobju prehitro povečala, pretežno na račun neurejenih javnih financ. 

Članice lahko označimo za fiskalno nestabilne, saj jim grozi velika nevarnost previsokega 

javnega dolga.  
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Četrta skupina predstavlja članice s povprečnim javnim dolgom 41,9 % in primarnim 

proračunskim presežkom, kar je zagotovo zaradi Finske, Danske in Švedske, ki spadajo med 

najbolj stabilne članice. Za Češko, Slovenijo in Slovaško so značilni previsok primarni in 

celotni proračunski primanjkljaj ter visoka cena zadolževanja, saj so izbrane članice v 

proučevanem obdobju izjemno povečale višino javnega dolga ter jih lahko štejemo med manj 

razvite članice.  

Za zadnjo skupino sta značilna zelo nizek povprečni javni dolg in visoka gospodarska rast na 

račun dohitevanja razvitejših članic. V izbrani skupini je tudi Luksemburg zaradi nizkega 

deleža javnega dolga, visoke gospodarske rasti, primarnega proračunskega presežka ter zelo 

nizkega deleža deficita, vendar spada med najbolj razvite članice EU.  

Preglednica 14: Osnovni podatki o skupinah držav v odstotkih 

Skupina Parameter 
Celotni 

proračunski 
saldo 

Javni 

dolg 

Primarni 

proračunski 
saldo 

Stroški 
zadolževanja 

Gospodarska 

rast 

1 

Povprečje –3,3 111,4 1,1 4,5 3,3 

Minimum –7,1 96,9 –2,2 4,3 2,4 

Maksimum –2,6 121,3 1,9 4,5 3,9 

Standardni odklon 2,4 12,3 2,2 0,1 0,8 

Število 3 3 3 3 3 

2 

Povprečje –4,0 71,5 –0,1 4,4 3,3 

Minimum –5,4 67,4 –1,8 3,7 2,3 

Maksimum –1,2 77,7 1,5 6,4 5,1 

Standardni odklon 1,5 3,9 1,2 0,9 1,0 

Število 7 7 7 7 7 

3 

Povprečje –4,5 54,9 –1,9 4,6 3,1 

Minimum –5,4 49,0 –2,6 4,1 1,1 

Maksimum –3,0 59,7 0,4 5,9 5,4 

Standardni odklon 0,9 4,0 1,2 0,8 1,5 

Število 6 6 6 6 6 

4 

Povprečje –1,6 41,9 0,2 4,2 4,0 

Minimum –3,3 31,5 –1,8 2,9 3,3 

Maksimum 0,9 44,5 2,2 5,1 6,8 

Standardni odklon 1,9 5,8 1,8 0,8 1,3 

Število 6 6 6 6 6 

5 

Povprečje –1,1 22,4 0,1 4,4 8,8 

Minimum –2,4 5,9 –1,0 2,9 6,3 

Maksimum 0,3 26,3 0,6 6,7 11,7 

Standardni odklon 1,1 8,3 0,7 1,4 2,0 

Število 7 7 7 7 7 

Vir: Evropska komisija 2013b; Evropska komisija 2014. 
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Zgornja razvrstitev v skupine temelji poleg vseh ostalih spremenljivk tudi na povprečni višini 

javnega dolga, ki pa ni najboljše merilo, saj višina javnega dolga ni tako problematična, če je 

stabilna oziroma se zmanjšuje. Preglednica 15 predstavlja ponovno razvrstitev članic, ker smo 

uporabili vse proučevane spremenljivke ter namesto višine javnega dolga vključili 

spremembo dolga v proučevanem obdobju. V prvo skupino se uvrščajo članice z največjim 

povečanjem deleža javnega dolga, za katere je značilna izredna javnofinančna nevzdržnost, 

saj so v izbrani skupini tudi vse članice, ki so EU in IMF prosile za denarno pomoč. V četrti 

skupini so članice, ki so v proučevanem obdobju zmanjšale oziroma najmanj povečale delež 

javnega dolga. 

Preglednica 15: Skupine držav po novi razvrstitvi 

1 2 3 4 

Irska Češka Nemčija Belgija 

Grčija Francija Latvija Bolgarija 

Španija Italija Litva Danska 

Ciper Luksemburg Malta Estonija 

Portugalska Madžarska Avstrija Švedska 

Slovenija Nizozemska Poljska 

Združeno 
kraljestvo 

Finska Romunija 

  Hrvaška Slovaška   

V proučevanem obdobju so številne članice zaradi finančne krize kršile referenčni vrednosti 

maastrichtskih kriterijev, ki določata vzdržnost javnih financ. V poglavju 4.1 smo na osnovi 

referenčnih mej javnega dolga in celotnega proračunskega primanjkljaja za vzdržne članice 

določili le Estonijo, Luksemburg, Finsko, Dansko in Švedsko, ki so v celotnem proučevanem 

obdobju dosegale vzdržno fiskalno politiko. V nadaljevanju se osredotočimo na analizo 

vzdržnih javnih financ, ki temelji na kritiki maastrichtskih kriterijev, kjer je določena 

proračunska vzdržnost na osnovi dveh meril, ki proučujeta razmerje med višino javnega dolga 

ter celotnega in primarnega proračunskega salda. V prilogi 4 so predstavljene vse proučevane 

spremenljivke članic EU, kjer so prekoračitve maastrichtskih referenčnih mej obarvane z 

rdečo. Poleg tega priloga 4 prikazuje tudi izbrani merili, ki določata vzdržnost javnih financ.  

Preglednica 16 prikazuje prvo merilo vzdržnih javnih financ članic EU od 2002 do 2015, ki 

temelji na enačbi [5], kjer se preverja seštevek celotnega proračunskega salda glede na višino 

BDP-ja in gospodarske rasti, ki je pomnožena z deležem javnega dolga v BDP-ju. Vse članice 

EU so v proučevanem obdobju najmanj enkrat presegle mejo vzdržnih javnih financ, kar 

lahko pripišemo finančni krizi, ki je v letu 2009 povzročila previsoke proračunske 

primanjkljaje in negativno gospodarsko rast. Prvo merilo vzdržnih javnih financ so Belgija, 

Danska, Latvija, Estonija, Luksemburg in Švedska prekoračile do leta 2013 največ trikrat, 

med njimi ga je Švedska le enkrat leta 2009. Dvanajst članic EU (Češka, Francija, Italija, 

Ciper, Litva, Madžarska, Nizozemska, Malta, Poljska, Portugalska, Slovenija in Združeno 
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kraljestvo) je do leta 2013 v najmanj sedmih letih javnofinančno nevzdržnih po prvem merilu, 

od tega so Češka, Portugalska in Združeno kraljestvo v najmanj 11 letih proračunsko 

nevzdržne članice. Bolgarijo, Irsko, Španijo in Finsko na osnovi prvega merila označujemo za 

nevzdržne članice od leta 2008 dalje, saj so se proučevani kazalniki izjemno poslabšali zaradi 

finančne krize. V letih 2009 in 2010 med najbolj nevzdržne članice uvrščamo Irsko, Grčijo, 

Španijo, Latvijo, Litvo, Portugalsko, Slovaško in Združeno kraljestvo, med katerimi najbolj 

izstopata Grčija in Irska, ki ju je finančna kriza najbolj prizadela. Po napovedih Evropske 

komisije lahko za prihodnje najbolj nevzdržne članice označimo Španijo, Ciper, Slovenijo in 

Hrvaško, saj bodo po prvem merilu vzdržnih javnih financ najbolj izstopale. 

Preglednica 16: Prvo vzdržnostno merilo 

Članica 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Avstrija 1,3 –0,2 –1,6 1,2 2,0 2,6 1,1 –5,7 –2,2 1,1 –0,6 0,2 0,4 0,9 

Belgija 3,4 2,7 5,1 1,4 4,9 4,4 1,8 –7,1 0,5 0,0 –2,2 –0,5 –0,2 0,3 

Bolgarija 3,8 3,1 6,0 4,9 4,9 4,0 3,8 –4,5 –2,6 –0,9 –0,2 –1,2 –1,1 –0,7 

Ciper –2,3 –1,9 1,4 2,5 3,8 9,2 5,0 –7,2 –3,3 –4,4 –7,2 –14,7 –9,3 –2,8 

Češka –5,2 –5,4 –0,2 –1,4 –0,3 1,9 –0,7 –6,6 –4,4 –2,8 –4,1 –2,6 –1,6 –1,6 

Danska 1,8 1,0 4,2 7,2 7,0 5,9 4,3 –4,7 0,0 –1,0 –3,3 0,4 0,0 –1,2 

Estonija 1,0 2,4 2,2 2,3 3,4 3,1 –2,9 –3,0 0,4 1,9 0,5 0,2 0,3 0,3 

Finska 5,5 3,2 4,5 4,3 6,3 8,3 5,5 –5,6 –0,7 2,1 –0,7 –1,5 –0,8 –0,1 

Francija –1,4 –2,3 –0,8 –0,4 0,7 0,4 –1,6 –9,5 –4,9 –2,5 –3,4 –2,6 –1,6 –0,8 

Grčija 2,4 4,2 –0,2 0,2 3,0 1,0 –4,7 –16,9 –16,5 –19,9 –20,1 –23,0 –2,0 4,7 

Hrvaška - - - - - - - –6,9 –7,1 –6,8 –5,0 –5,3 –3,8 –2,7 

Irska 3,2 2,8 3,4 3,9 5,1 1,9 –9,6 –20,1 –33,0 –10,2 –7,3 –5,9 –1,8 0,0 

Italija 0,8 –0,4 0,9 –1,4 0,7 2,6 –1,3 –9,6 –2,0 –1,6 –4,0 –3,7 0,3 1,2 

Latvija –0,9 3,3 1,5 2,3 2,0 2,5 –2,4 –16,7 –9,1 1,3 2,2 0,9 1,5 1,1 

Litva –0,3 0,7 0,4 2,2 2,3 2,2 –1,3 –14,6 –5,7 –1,0 –0,6 –0,6 0,3 1,1 

Luksemburg 2,5 1,0 –0,7 0,6 2,2 4,4 3,2 –1,4 1,2 1,3 0,0 1,2 0,7 –1,3 

Madžarska –1,6 –1,7 –0,4 –3,9 –4,5 –1,3 0,8 –7,4 –1,4 7,7 –0,8 0,4 0,6 0,6 

Malta –2,7 –6,4 –3,8 1,2 0,7 2,0 –0,3 –3,8 1,2 –0,1 –1,1 –0,3 0,3 0,4 

Nemčija –3,0 –3,7 –2,3 –2,4 1,1 3,5 1,2 –6,1 0,0 2,9 1,9 2,0 2,7 2,8 

Nizozemska –0,1 –1,8 –0,1 2,0 3,0 2,8 2,8 –7,8 –3,6 –2,9 –4,1 –2,7 –1,9 0,0 

Poljska –3,4 –4,2 –1,0 –1,1 0,1 3,1 0,3 –4,8 –4,9 –0,6 –1,5 –3,1 7,2 –0,5 

Portugalska –0,8 –2,5 –1,5 –4,3 –1,6 0,5 –2,5 –11,9 –7,4 –5,4 –10,7 –5,8 –1,8 0,6 

Romunija 5,2 4,9 3,5 1,5 0,2 –0,3 –2,5 –9,6 –5,4 –3,4 –0,9 –0,1 –0,2 0,2 

Slovaška –4,5 1,6 2,2 0,3 0,3 1,7 0,4 –10,2 –5,7 –3,1 –2,9 –1,2 –1,0 –0,6 

Slovenija 0,9 –0,4 –0,2 0,0 0,7 2,6 –0,2 –8,0 –5,8 –5,4 –5,1 –15,6 –3,8 –2,1 

Španija 3,5 3,3 3,3 4,8 5,7 4,5 –3,2 –13,2 –9,7 –9,5 –12,1 –8,0 –4,7 –4,0 

Švedska 0,9 1,1 2,9 4,3 5,2 6,1 3,2 –2,0 3,3 1,9 0,6 –0,1 0,2 1,2 

Združeno 
kraljestvo –0,3 –1,1 –1,2 –1,2 –0,4 –0,3 –3,8 –13,5 –6,3 –4,7 –4,5 –3,9 –1,7 –0,5 

    * Podatki so napovedi Evropske komisije in so označeni ležeče. 

Vir: Evropska komisija 2013b; Evropska komisija 2014. 

Preglednica 17 prikazuje drugo vzdržnostno merilo od 2002 do 2015, ki temelji na enačbi [6], 

kjer se preverja razmerje med primarnim proračunskim saldom glede na BDP in razliko med 

ceno zadolževanja in gospodarsko rastjo, ki je pomnožena z deležem javnega dolga v BDP-ju. 
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Opazimo, da so rezultati podobni prvemu merilu, saj vse članice najmanj enkrat kršijo drugo 

merilo vzdržnih javnih financ. Švedska, Estonija in Luksemburg javnofinančno nevzdržnost v 

proučevanem obdobju dosegajo le trikrat, kjer lahko Švedsko za nevzdržno članico označimo 

le leta 2009. V obdobju od 2002 do 2013 je 13 članic EU (Češka, Grčija, Francija, Italija, 

Ciper, Litva, Madžarska, Malta, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovenija in Združeno 

kraljestvo) po drugem merilu proračunsko nevzdržnih v sedmih letih, med njimi so Češka, 

Portugalska in Združeno kraljestvo javnofinančno nevzdržne članice v več kot 11 letih. 

Nekatere članice (Belgija, Bolgarija, Danska, Irska in Španija) lahko v okviru drugega merila 

do finančne krize označujemo za javnofinančno vzdržne, vendar so zaradi izjemnega 

poslabšanja proučevanih kazalnikov od leta 2008 naprej članice z nevzdržnimi javnimi 

financami. V času najhujše finančne krize sta drugo merilo vzdržnih javnih financ najbolj 

prekoračili Irska in Grčija.  

Preglednica 17: Drugo vzdržnostno merilo 

Članice 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Avstrija 1,2 –0,2 –1,7 1,1 1,9 2,5 0,9 –5,9 –2,4 0,9 –0,7 0,1 0,3 0,8 

Belgija 3,4 2,8 5,0 1,3 4,9 4,3 1,4 –7,3 0,4 –0,2 –2,3 –0,6 –0,3 0,2 

Bolgarija 4,1 3,3 6,2 5,2 5,0 4,1 3,8 –4,5 –2,7 –1,0 –0,4 –1,3 –1,3 –0,8 

Ciper –2,6 –2,4 1,0 2,3 3,8 9,2 5,3 –7,6 –3,5 –4,8 –7,8 –15,4 –9,5 –3,1 

Češka –5,4 –5,5 –0,3 –1,4 –0,3 1,8 –0,8 –6,8 –4,6 –3,0 –4,3 –2,6 –1,6 –1,7 

Danska 1,7 1,1 4,2 7,5 7,2 6,1 3,9 –5,0 –0,2 –1,2 –3,3 0,5 0,0 –1,3 

Estonija 0,9 2,4 2,2 2,3 3,4 3,1 –2,9 –3,1 0,4 1,9 0,5 0,2 0,2 0,3 

Finska 5,5 3,0 4,5 4,4 6,3 8,3 5,5 –5,9 –0,9 2,0 –0,9 –1,6 –0,9 –0,1 

Francija –1,6 –2,6 –1,0 –0,5 0,7 0,3 –1,9 –9,8 –5,0 –2,7 –3,6 –2,7 –1,7 –0,9 

Grčija 2,1 4,0 –0,7 –0,5 2,8 0,7 –5,2 –17,6 –17,1 –20,4 –19,4 –23,3 –2,0 4,7 

Hrvaška - - - - - - - - –7,5 –7,2 –5,2 –5,9 –4,0 –2,9 

Irska 3,1 2,7 3,4 3,9 5,1 1,8 –10,5 –20,8 –34,1 –10,7 –7,8 –6,1 –1,8 –0,1 

Italija 0,7 –0,5 0,7 –1,7 0,5 2,6 –1,5 –9,8 –2,2 –1,8 –4,3 –3,9 0,2 1,2 

Latvija –0,9 3,8 1,3 2,3 2,0 2,5 –3,2 –17,5 –9,3 1,2 2,2 0,9 1,4 1,3 

Litva –0,4 0,6 0,4 2,2 2,2 2,1 –1,3 –15,3 –6,3 –1,3 –0,8 –0,6 0,1 1,0 

Luksemburg 2,5 1,0 –0,7 0,6 2,2 4,4 2,8 –1,5 1,1 1,3 –0,1 1,1 0,6 –1,4 

Madžarska –2,4 –2,3 –0,9 –4,3 –5,0 –1,6 0,2 –7,7 –1,7 7,6 –0,7 0,4 0,3 0,4 

Malta –2,9 –7,0 –4,1 1,1 0,8 1,9 –0,6 –4,0 1,0 –0,3 –1,3 –0,5 0,2 0,4 

Nemčija –3,1 –4,0 –2,5 –2,5 1,0 3,4 1,0 –6,3 –0,4 2,8 1,8 2,0 2,7 2,8 

Nizozemska –0,2 –1,9 –0,2 2,0 3,0 2,8 2,1 –7,8 –3,7 –3,0 –4,3 –2,7 –2,0 –0,1 

Poljska –3,9 –4,7 –1,1 –1,4 –0,1 2,9 0,0 –5,1 –5,3 –0,8 –1,5 –3,2 7,4 –0,6 

Portugalska –1,1 –2,6 –1,7 –4,6 –1,8 0,4 –2,6 –12,3 –7,8 –5,9 –11,2 –6,0 –1,8 0,6 

Romunija 4,6 4,7 3,4 1,5 0,2 –0,4 –2,7 –10,7 –6,0 –3,8 –1,2 –0,2 –0,3 0,1 

Slovaška –4,3 1,4 2,1 0,5 0,3 1,5 0,3 –10,4 –6,0 –3,2 –3,3 –1,3 –1,2 –0,7 

Slovenija 0,5 –0,5 –0,3 0,0 0,6 2,7 –0,2 –8,7 –6,0 –5,9 –5,3 –16,5 –4,0 –2,2 

Španija 3,4 3,3 3,3 4,8 5,7 4,5 –3,4 –13,7 –9,9 –9,9 –12,7 –8,4 –4,9 –4,3 

Švedska 0,9 1,1 2,9 4,2 5,2 6,2 3,2 –2,1 3,3 1,8 0,6 –0,2 0,1 1,2 

Združeno 
kraljestvo –0,4 –1,3 –1,4 –1,4 –0,5 –0,4 –4,3 –14,0 –7,0 –5,1 –4,7 –4,1 –1,9 –0,7 

  * Podatki so napovedi Evropske komisije in so označeni ležeče. 

Vir: Evropska komisija 2013b; Evropska komisija 2014. 
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Na osnovi analize vzdržnih javnih financ, ki temelji na izbranih merilih, lahko v celotnem 

proučevanem obdobju za vzdržne članice označimo le Švedsko, Estonijo in Luksemburg. 

Švedska je obe merili fiskalne vzdržnosti prekoračila le v letu 2009, kar je bila posledica 

finančne krize, ki je povzročila padec gospodarske aktivnosti, kar je negativno vplivalo na 

izbrani merili. Tudi Estonija je na osnovi zmanjšane gospodarske aktivnosti v letih 2008 in 

2009 proračunsko nevzdržna članica. Luksemburg lahko po obeh merilih označimo za 

javnofinančno nevzdržno članico le leta 2004 in 2009. Estonija in Luksemburg imata zelo 

nizek delež javnega dolga glede na BDP, zaradi česar morata imeti tudi nižji delež 

proračunskega primanjkljaja za doseganje proračunske vzdržnosti po proučevanih 

Pasinettijevih merilih. Med najbolj nevzdržne članice uvrščamo Združeno kraljestvo, 

Portugalsko in Češko, saj so v skoraj celotnem proučevanem obdobju fiskalno nevzdržne ter 

jim tudi v času visoke gospodarske rasti pred krizo ni uspelo doseči primarnega 

proračunskega presežka in so le še bolj povečevale zadolženost. Tudi Slovaška, Slovenija, 

Poljska, Malta, Madžarska, Francija in Grčija so v času pred krizo kljub visoki gospodarski 

rasti beležile primarni proračunski deficit in rast javnega dolga, namesto da bi ugoden čas 

izkoristile za reformo javnih financ in potrebno zmanjševanje javnega dolga ter z 

zadolževanjem povezanih stroškov. Za Hrvaško, Slovenijo, Ciper, Španijo in Češko so 

značilne tudi negativne napovedi za naslednji dve leti, saj bodo še vedno visoko nevzdržne 

članice, zlasti na račun visokega javnega dolga in previsokega celotnega proračunskega 

primanjkljaja ter prenizke gospodarske rasti.  

V okviru maastrichtskih kriterijev smo Estonijo, Luksemburg, Finsko, Dansko in Švedsko 

označili za vzdržne članice EU v celotnem obdobju od 2002 do 2013. Na osnovi empirične 

analize Finske in Danske ne moremo označiti za popolnoma vzdržni članici, saj več let ne 

dosegata vzdržnih javnih financ po izbranih merilih. Z določenim pridržkom bi lahko v okviru 

referenčnih mej EU za vzdržno članico določili tudi Bolgarijo, ki ima ustrezen delež javnega 

dolga ter je mejo vzdržnega celotnega proračunskega primanjkljaja presegla le dvakrat. Če za 

izbrano članico preverimo še izbrani merili vzdržnih javnih financ, opazimo, da je ne moremo 

označiti za javnofinančno vzdržno članico, saj že od leta 2009 ne dosega proračunske 

vzdržnosti, in jo tudi po napovedih do leta 2015 lahko označimo za nevzdržno članico. 

Nemčija, Avstrija in Belgija po referenčnih kriterijih EU spadajo med nevzdržne članice s 

previsokim deležem javnega dolga. V okviru empirične analize dokažemo, da spadajo med 

vzdržnejše članice, saj le v nekaj letih z minimalnim odstopanjem ne dosegajo vzdržnih 

javnih financ kljub visokemu deležu javnega dolga v celotnem proučevanem obdobju.  
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6 SKLEP 

Vzdržnost javnih financ predstavlja najpomembnejši kriterij stabilnosti države, ki prikazuje 

trenutno in prihodnjo sposobnost odplačevanja obveznosti. Na javnofinančno vzdržnost 

vplivajo številni kriteriji, ki jih mora posamezna država spremljati ter jih s pomočjo raznih 

ukrepov prilagajati trenutnim makroekonomskim razmeram. Višino javnega dolga glede na 

BDP uvrščamo med najpomembnejše kazalnike vzdržnih javnih financ, saj pretirana 

akumulacija dolga nakazuje na velika nesorazmerja v državi, ki vplivajo na višje stroške 

zadolževanja. Zgornja meja vzdržnega javnega dolga ni točno definirana, saj se razlikuje po 

državah in je odvisna od stopnje razvitosti finančnih trgov, tveganja in zaupanja v uspešnost 

izvajanja strukturnih reform. Gospodarska rast je pomemben pokazatelj razvitosti države, saj 

je le z ustrezno rastjo možno doseči določeno stopnjo razvitosti, poleg tega pa padec 

gospodarske aktivnosti nakazuje na številne anomalije v proračunski politiki, ki ne spodbuja 

trga na učinkovit način in mu ne omogoča ustreznega razvoja. Pretekla finančna kriza je 

oslabila javne finance vseh članic EU in nakazala na največje pomanjkljivosti. Članice z 

najbolj neurejenimi javnimi financami so beležile najvišji padec vseh makroekonomskih 

kazalnikov in se še vedno bojujejo z recesijo. Članice, ki so v času pred krizo vodile ustrezno 

proračunsko politiko in vpeljale potrebne reforme, je finančna kriza manj prizadela ter so že v 

letu 2010 s pomočjo gospodarske rasti stabilizirale proračunski primanjkljaj in javni dolg ter 

ponovno dosegle vzdržno proračunsko politiko. V zadnjem času se vedno bolj srečujemo s 

težavo dolgoročne nevzdržnosti, saj se bodo številne evropske države kmalu soočale z 

demografskimi spremembami, ki bodo znatno povečale število starejšega prebivalstva ter s 

tem posledično povezanimi odhodki. Nekatere članice so že sprejele nujno potrebne reforme, 

ki bodo omilile napovedane spremembe izdatkov države, ki so povezani s staranjem 

prebivalstva. 

Vzdržnost javnih financ je opredeljena v okviru fiskalnega dela maastrichtskih kriterijev, kjer 

je določen vzdržen javni dolg, če ne presega 60 % BDP-ja, ter javnofinančni primanjkljaj, ki 

ne presega 3 % BDP-ja. Pravila veljajo tudi za članice EMU in so skladna z določili SGP-ja. 

EU je zaradi izjemno globoke recesije, ki v nekaterih članicah EU še vedno traja, sprejela 

dodatna pravila, ki bodo preprečila nastanek prihodnjih kriz in bolj natančno preverjala 

najpomembnejše kazalnike javnih financ. Kritike referenčnih mej vzdržnih javnih financ 

opozarjajo na neustreznost izbranih kriterijev, saj je na proračunsko vzdržnost treba pogledati 

širše in poleg izbranih kazalnikov proučiti tudi ostale kriterije, ki pomembno vplivajo na 

javne finance. Številne kritike proučujejo vzdržno višino javnega dolga, saj zadolženost 

države ni problematična, če je stabilna. Vzdržno mejo 60 % javnega dolga v BDP-ju označijo 

za prenizko oziroma neustrezno merilo. Za primer navajajo čas ustanovitve EMU, kjer so 

številne sprejete članice presegale mejo vzdržnega javnega dolga. Opozarjajo na problematiko 

prehitre rasti javnega dolga, saj prehitra akumulacija dolga predstavlja večjo težavo kot 

stabilen javni dolg nad referenčno vrednostjo. V analizi lahko opazimo, da so številne članice 

v proučevanem obdobju podvojile oziroma nekatere tudi potrojile delež javnega dolga glede 
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na BDP, kar zagotovo predstavlja večjo nevarnost od stabilne ravni javnega dolga nekoliko 

nad referenčno vrednostjo. V študijah so predlagane učinkovitejše in natančnejše 

metodologije določanja proračunske vzdržnosti. V magistrskem delu smo na osnovi 

Pasinettijeve metode določili vzdržnost javnih financ EU, kar lahko označimo za podrobnejše 

in učinkovitejše merilo od referenčnih mej EU. 

Prvi del analize proučuje vzdržnost javnih financ na osnovi številnih kriterijev, ki posredno in 

neposredno določajo proračunsko vzdržnost. V okviru izbrane analize smo preverili 

referenčni vrednosti javnega dolga in proračunskega salda, ki ju je EU določila za merili 

vzdržnih javnih financ. Gospodarska in finančna razvitost, višina brezposelnosti in 

zaposlenosti, delež sive ekonomije, bonitetne ocene držav in povezane donosnosti na 

dolgoročne državne obveznice ter prihajajoče demografske spremembe predstavljajo 

kazalnike, ki posredno vplivajo na vzdržnost javnih financ, saj jih mora država spremljati ter 

izboljševati s pomočjo ustreznih ukrepov. Ugotovili smo, da so javne finance večine članic 

EU nevzdržne zaradi pretekle finančne krize, ki je izjemno poslabšala vse proučevane 

kazalnike. V okviru prvega dela lahko za vzdržni članici označimo le Švedsko in Dansko ter 

za delno vzdržne članice Estonijo, Luksemburg, Finsko, Latvijo in Bolgarijo. Slednje smo 

označili za delno vzdržne, saj po referenčnih mejah EU dosegajo ustrezno vzdržnost, vendar 

imajo pri ostalih proučevanih kriterijih določene pomanjkljivosti. Estonijo, Latvijo in 

Bolgarijo uvrščamo med članice s trenutno še podpovprečno gospodarsko razvitostjo ter z 

neustrezno razvitim trgom dela in finančnim sektorjem, saj beležijo visoko stopnjo sive 

ekonomije in brezposelnosti, poleg tega pa imajo zelo slabo razvit bančni in kapitalski sistem. 

Izbrane članice so v okviru prihajajočih demografskih sprememb že sprejele potrebne reforme, 

saj bodo do leta 2060 beležile najnižje povečanje s starostjo povezanih izdatkov oziroma jih 

bo Latvija celo zmanjšala. Estonija v celotnem proučevanem obdobju ni prekoračila 

referenčnih mej vzdržnih javnih financ, medtem ko sta Bolgarija in Latvija v času finančne 

krize kršili višino proračunskega primanjkljaja. Luksemburg in Finsko lahko označimo za 

vzdržni članici, saj imata poleg ustrezne višine javnega dolga in proračunskega primanjkljaja 

nadpovprečno gospodarsko, bančno in kapitalsko razvitost. Največjo nevarnost izbranih 

članic predstavljajo prihajajoče demografske spremembe, ki so jih že oziroma jih bodo s 

pomočjo ustreznih strukturnih reform odpravili. Švedsko in Dansko lahko po vseh izbranih 

kriterijih določimo za kratkoročno in dolgoročno vzdržni članici EU, saj v celotnem 

proučevanem obdobju ne presegata referenčnih mej javnega dolga in proračunskega 

primanjkljaja, poleg tega pa dosegata nadpovprečno visoko gospodarsko, bančno in 

kapitalsko razvitost z urejenim trgom dela. Prihajajoče demografske spremembe bodo 

nekoliko povečale povezane izdatke, ki pa ne bodo pomembno vplivali na javne finance.  

Drugi del analize prikazuje vzdržnost javnih financ na osnovi izbrane empirične študije, kjer 

ni pomembna višina javnega dolga in proračunskega primanjkljaja, temveč relacija med 

izbranima kazalnikoma, poleg tega pa se upoštevajo tudi gospodarska rast in stroški 

zadolževanja. Rezultati ponovno dokazujejo javnofinančno vzdržnost Švedske, ki je samo v 



 64 

letu 2009 nekoliko prekoračila mejo nevzdržnih javnih financ, kar je posledica zmanjšanja 

gospodarske aktivnosti v času finančne krize. Poleg Švedske proračunsko vzdržnost dosegata 

tudi Estonija in Luksemburg, ki imata le v dveh proučevanih letih nevzdržne javne finance. 

Poleg izbranih vzdržnih članic bi lahko za vzdržno članico označili tudi Latvijo, saj je samo v 

času recesije zaradi izjemno velikega krčenja gospodarske aktivnosti veljala za članico z 

nevzdržnimi javnimi financami, kar je s pomočjo obsežne konsolidacije javnih financ kmalu 

odpravila in se že z letom 2011 uvršča med najvzdržnejše članice EU. 

Številne članice EU (Bolgarija, Danska, Estonija, Irska, Španija, Latvija, Litva, Luksemburg, 

Nizozemska, Romunija, Slovenija, Finska in Švedska) so v obdobju pred finančno krizo, po 

maastrichtskih referenčnih mejah, veljale za članice z vzdržnimi javnimi financami. Večina 

naštetih članic je v času krize doživela veliko poslabšanje kazalnikov, zlasti zaradi neurejenih 

javnih financ, ki bi jih lahko v času gospodarskega vzpona s pomočjo raznih reform ustrezno 

okrepile. V okviru empirične analize smo ugotovili, da je večina naštetih članic pred krizo 

dosegala vzdržne javne finance na račun previsoke gospodarske rasti, ki pa je niso ustrezno 

izkoristile za potrebno konsolidacijo javnih financ, ki bi omilila negativne učinke finančne 

krize. Nekatere članice so v okviru proučevanih Pasinettijevih meril že pred finančno krizo 

veljale za nevzdržne, saj so dosegale previsok proračunski primanjkljaj kljub ugodnim 

gospodarskim razmeram. To še bolj nakazuje na neustrezno javnofinančno politiko, saj bi 

ugodne čase morale izkoristiti za uravnoteženje javnih financ. 

Med proučevanjem vzdržnih javnih financ članic EU smo ugotovili, da lahko v okviru obeh 

analiz za popolnoma vzdržno članico EU določimo le Švedsko ter za delno vzdržne članice 

Estonijo, Luksemburg in Latvijo. Za Estonijo je značilna še določena stopnja nerazvitosti, ki 

pa je ne ovira pri doseganju vzdržnih javnih financ. Luksemburg je najrazvitejša članice EU z 

izredno nizkim javnim dolgom, vendar prihajajoče negativne demografske spremembe 

predstavljajo izredno veliko nevarnost, ki lahko povzročijo previsoko zadolženost. Latvija 

spada med manj razvite članice in je v času finančne krize beležila previsok proračunski 

primanjkljaj ter ga je s pomočjo raznih ukrepov že v letu 2012 znižala pod referenčno mejo.  

Temeljno tezo lahko potrdimo, saj večina članic EU ne dosega vzdržnih javnih financ, poleg 

tega pa smo dokazali, da maastrichtske referenčne meje ne morejo učinkovito določati 

vzdržnih javnih financ, saj je lahko članica (npr. Nemčija, Avstrija, Belgija) z javnim dolgom 

nad referenčno vrednostjo vzdržnejša od članice z ustrezno višino javnega dolga. Po obeh 

analizah med najbolj nevzdržne članice uvrščamo Grčijo, Španijo, Portugalsko, Slovenijo, 

Italijo, Ciper, Irsko, Madžarsko, Združeno kraljestvo, Češko in Hrvaško, za katere so značilni 

prehitra akumulacija javnega dolga in izredno negativni proračunski kazalniki, zlasti v času 

finančne krize.  

V analizi proučevano obdobje lahko označimo za skrajno, saj je za prvih šest let značilna 

nadpovprečno visoka gospodarska rast, ki je članicam EU omogočala doseganje vzdržnih 

javnih financ brez večjih naporov, za zadnjih šest let pa izjemen padec gospodarske rasti in 
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nevzdržnost javnih financ večine članic EU. Finančna kriza je nakazala na številna 

javnofinančna nesorazmerja članic EU in zahtevala čim hitrejšo prilagoditev. Članice, ki so že 

v času visoke gospodarske rasti vodile ustrezno proračunsko politiko in so sprejele potrebne 

reforme za povečanje proračunske vzdržnosti, so imele v času krize večjo stabilnost in so 

beležile hitrejše okrevanje. Pri članicah, ki so bile pred finančno krizo določene za vzdržne 

samo zaradi previsoke gospodarske rasti, pa so negativne posledice finančne krize še danes 

vidne. 
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Priloga 1 

 

Preglednica produktivnosti dela 

Članica 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Avstrija 120 121 121 118 119 117 116 116 115 115 115 

Belgija 137 135 132 130 129 128 127 128 130 129 128 

Bolgarija 34 35 35 36 36 37 40 40 41 43 45 

Ciper 84 82 82 83 84 85 91 92 91 90 93 

Češka 68 71 73 73 74 76 74 76 74 75 74 

Danska 109 107 109 107 107 105 106 107 113 112 112 

Estonija 51 55 58 61 62 67 66 66 69 70 70 

Finska 112 110 114 111 111 114 113 110 110 110 109 

Francija 120 116 115 116 115 116 115 117 117 117 116 

Grčija 100 102 101 96 97 95 98 98 93 90 92 

Hrvaška 72 73 74 75 74 76 78 76 75 77 81 

Irska 135 137 137 135 135 136 127 133 138 141 142 

Italija 119 117 113 112 111 112 113 113 112 111 109 

Latvija 43 44 46 48 49 54 55 57 61 64 66 

Litva 49 53 54 55 57 60 62 58 68 72 74 

Luksemburg 164 168 170 170 179 180 168 159 164 166 162 

Madžarska 65 66 67 68 68 67 71 72 72 73 71 

Malta 96 97 94 95 93 92 94 97 97 95 92 

Nemčija 106 108 108 109 109 108 108 104 107 108 107 

Nizozemska 114 111 113 114 114 114 115 113 111 110 108 

Poljska 59 60 62 62 61 62 62 65 70 72 74 

Portugalska 71 71 70 73 73 74 73 76 77 74 76 

Romunija 29 31 35 36 40 43 49 49 50 50 51 

Slovaška 63 64 66 69 72 76 80 80 82 82 82 

Slovenija 77 79 82 83 83 83 84 80 80 81 81 

Španija 105 104 102 101 103 103 104 109 107 107 109 

Švedska 109 112 115 112 113 115 114 112 114 114 114 

Združeno 
kraljestvo 113 114 115 115 114 112 109 107 102 100 100 

EU (27 članic) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

EMU (18 

članic) 110 109 108 108 108 108 108 109 109 109 109 

Vir: Eurostat 2013b. 





Priloga 2 

 

Povprečna starost ob upokojitvi 

 Članica 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

Sprememba od 

2010–2060 v % 

Avstrija 60,7 61,4 61,8 62,0 62,2 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 1,7 

Belgija 61,4 61,4 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 0,0 

Bolgarija 61,7 61,9 62,1 63,0 63,1 63,1 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 1,5 

Ciper 64,4 64,4 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 –0,1 

Češka 61,1 61,5 62,0 62,5 63,1 63,7 64,3 64,9 64,9 64,9 64,9 3,8 

Danska 62,9 63,1 63,5 64,3 64,5 64,7 64,8 64,9 65,0 65,1 65,3 2,4 

Estonija 63,6 63,7 64,1 64,5 64,6 64,6 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7 1,1 

Finska 62,6 63,4 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 1,0 

Francija 60,1 60,9 62,1 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 2,6 

Grčija 62,3 62,6 62,7 62,8 63,0 63,2 63,3 63,6 63,9 63,9 63,9 1,5 

Irska 64,9 64,9 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 0,1 

Italija 61,3 62,4 65,2 65,3 65,4 65,7 65,9 66,1 66,4 66,6 66,7 5,4 

Latvija 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3 0,0 

Litva 62,3 62,6 63,1 63,7 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 1,5 

Luksemburg 60,0 60,0 59,9 59,9 60,0 60,0 59,9 60,0 60,0 60,0 59,9 0,0 

Madžarska 60,5 61,7 62,6 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 2,5 

Malta 60,9 61,5 62,4 63,4 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3 2,5 

Nemčija 63,5 64,2 64,6 64,9 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 1,5 

Nizozemska 63,1 63,1 63,1 63,1 63,1 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,1 0,0 

Poljska 60,1 60,9 62,0 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,5 2,3 

Portugalska 63,5 63,9 64,3 64,6 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7 1,2 

Romunija 61,4 62,1 62,3 62,5 62,6 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 1,2 

Slovaška 59,7 60,7 61,3 61,3 61,3 61,3 61,3 61,3 61,3 61,3 61,3 1,7 

Slovenija 60,3 61,3 62,5 63,1 63,1 63,1 63,1 63,1 63,1 63,1 63,1 2,8 

Španija 62,9 63,6 64,5 65,1 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 2,4 

Švedska 64,2 64,5 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7 0,5 

Združeno 
kraljestvo 63,5 63,8 64,1 64,4 64,6 64,9 65,2 65,3 65,3 65,3 65,3 1,8 

EU (28 

članic) 62,1 62,7 63,5 63,9 64,0 64,1 64,2 64,3 64,3 64,3 64,3 2,3 

EMU (18 

članic) 62,1 62,8 63,8 64,1 64,2 64,2 64,3 64,3 64,4 64,4 64,4 2,3 

Vir: Evropska komisija 2012c. 

 





Priloga 3 

 

Drevo združevanja članic Evropske unije glede na celotni proračunski saldo, višino 

javnega dolga, primarni proračunski saldo, stroške zadolževanja in gospodarsko rast 

 

Vir: Evropska komisija 2013b; Evropska komisija 2014. 





Priloga 4 

 

Podatki in analiza vzdržnosti javnih financ 

Avstrija   Podatki 

Spremenljivka Enota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Celotni proračunski 
saldo % BDP-ja –0,7 –1,5 –4,4 –1,7 –1,5 –0,9 –0,9 –4,1 –4,5 –2,5 –2,5 –1,7 –2,1 –1,8 

Javni dolg % BDP-ja 66,2 65,3 64,7 64,2 62,3 60,2 63,8 69,2 72,3 72,8 74,0 74,6 74,3 73,7 

Primarni proračunski 
saldo % BDP-ja 2,4 1,4 –1,6 1,2 1,2 1,9 1,7 –1,3 –1,8 0,2 0,1 0,9 0,6 0,8 

Stroški zadolževanja % 4,8 4,5 4,5 4,7 4,4 4,8 4,5 4,3 4,0 3,9 3,7 3,6 3,7 3,6 

Rast BDP-ja-ja % 3,0 2,0 4,3 4,5 5,6 5,8 3,2 –2,3 3,2 4,9 2,6 2,5 3,3 3,6 

1. pogoj vzdržnih javnih 
financ 

 

1,3 –0,2 –1,6 1,2 2,0 2,6 1,1 –5,7 –2,2 1,1 –0,6 0,2 0,4 0,9 

2. pogoj vzdržnih javnih 
financ   1,2 –0,2 –1,7 1,1 1,9 2,5 0,9 –5,9 –2,4 0,9 –0,7 0,1 0,3 0,8 

                
Belgija   Podatki 

Spremenljivka Enota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Celotni proračunski 
saldo % BDP-ja –0,1 –0,1 –0,1 –2,5 0,4 –0,1 –1,0 –5,6 –3,7 –3,7 –4,0 –2,7 –2,6 –2,7 

Javni dolg % BDP-ja 103,4 98,4 94,0 92,0 88,0 84,0 89,2 95,7 95,7 98,0 99,8 99,8 100,5 100,0 

Primarni proračunski 
saldo % BDP-ja 5,6 5,1 4,5 1,7 4,3 3,8 2,8 –1,9 –0,4 –0,4 –0,6 0,5 0,5 0,5 

Stroški zadolževanja % 5,5 5,2 4,9 4,7 4,5 4,7 4,7 4,1 3,6 3,6 3,5 3,3 3,2 3,3 

Rast BDP-ja % 3,4 2,8 5,5 4,2 5,1 5,3 3,1 –1,6 4,4 3,8 1,8 2,2 2,4 3,0 

1. pogoj vzdržnih javnih 
financ 

 

3,4 2,7 5,1 1,4 4,9 4,4 1,8 –7,1 0,5 0,0 –2,2 –0,5 –0,2 0,3 

2. pogoj vzdržnih javnih 
financ   3,4 2,8 5,0 1,3 4,9 4,3 1,4 –7,3 0,4 –0,2 –2,3 –0,6 –0,3 0,2 

                
Bolgarija   Podatki 

Spremenljivka Enota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Celotni proračunski 
saldo % BDP-ja –1,2 –0,4 1,9 1,0 1,9 1,2 1,7 –4,3 –3,1 –2,0 –0,8 –1,9 –1,9 –1,7 

Javni dolg % BDP-ja 52,4 44,4 37,0 27,5 21,6 17,2 13,7 14,6 16,2 16,3 18,5 19,4 22,7 24,1 

Primarni proračunski 
saldo % BDP-ja 1,1 1,8 3,8 2,7 3,2 2,3 2,6 –3,6 –2,4 –1,2 0,1 –0,9 –0,9 –0,7 

Stroški zadolževanja % 3,8 4,5 4,8 5,2 5,4 5,9 6,0 5,0 4,9 5,3 5,7 5,6 5,3 4,6 

Rast BDP-ja % 9,5 7,9 11,2 14,2 13,8 16,2 15,1 –1,4 3,2 6,8 3,0 3,4 3,4 4,0 

1. pogoj vzdržnih javnih 
financ 

 

3,8 3,1 6,0 4,9 4,9 4,0 3,8 –4,5 –2,6 –0,9 –0,2 –1,2 –1,1 –0,7 

2. pogoj vzdržnih javnih 
financ   4,1 3,3 6,2 5,2 5,0 4,1 3,8 –4,5 –2,7 –1,0 –0,4 –1,3 –1,3 –0,8 

                
Ciper   Podatki 

Spremenljivka Enota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Celotni proračunski 
saldo % BDP-ja –4,4 –6,6 –4,1 –2,4 –1,2 3,5 0,9 –6,1 –5,3 –6,3 –6,4 –5,5 –5,8 –6,1 

Javni dolg % BDP-ja 65,1 69,7 70,9 69,4 64,7 58,8 48,9 58,5 61,3 71,5 86,6 112,0 121,5 125,8 

Primarni proračunski 
saldo % BDP-ja –1,2 –3,0 –0,8 1,1 2,1 6,5 3,8 –3,6 –3,0 –4,0 –3,3 –1,8 –1,8 –2,1 

Stroški zadolževanja % 5,4 5,9 5,1 5,3 5,1 5,1 5,3 5,0 4,1 3,9 4,3 3,9 3,5 3,4 

Rast BDP-ja % 3,3 6,8 7,7 7,0 7,7 9,7 8,4 –1,8 3,3 2,7 –0,9 –8,2 –2,9 2,6 

1. pogoj vzdržnih javnih 
financ 

 

–2,3 –1,9 1,4 2,5 3,8 9,2 5,0 –7,2 –3,3 –4,4 –7,2 –14,7 –9,3 –2,8 

2. pogoj vzdržnih javnih 
financ   –2,6 –2,4 1,0 2,3 3,8 9,2 5,3 –7,6 –3,5 –4,8 –7,8 –15,4 –9,5 –3,1 

                Češka   Podatki 

Spremenljivka Enota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Celotni proračunski 
saldo % BDP-ja –6,5 –6,7 –2,8 –3,2 –2,4 –0,7 –2,2 –5,8 –4,7 –3,2 –4,4 –2,7 –2,8 –3,3 

Javni dolg % BDP-ja 27,1 28,5 28,9 28,4 28,2 27,9 28,7 34,6 38,4 41,4 46,2 46,1 47,2 48,6 

Primarni proračunski 
saldo % BDP-ja –5,4 –5,6 –1,8 –2,2 –1,3 0,4 –1,2 –4,5 –3,3 –1,8 –2,9 –1,2 –1,3 –1,8 

Stroški zadolževanja % 4,8 4,2 3,8 3,7 4,2 4,3 3,8 4,4 4,1 3,7 3,6 3,3 3,3 3,3 

Rast BDP-ja % 4,9 4,7 9,0 6,4 7,6 9,2 5,1 –2,3 0,8 0,9 0,6 0,2 2,6 3,5 

1. pogoj vzdržnih javnih 

financ 

 

–5,2 –5,4 –0,2 –1,4 –0,3 1,9 –0,7 –6,6 –4,4 –2,8 –4,1 –2,6 –1,6 –1,6 

2. pogoj vzdržnih javnih 
financ   –5,4 –5,5 –0,3 –1,4 –0,3 1,8 –0,8 –6,8 –4,6 –3,0 –4,3 –2,6 –1,6 –1,7 

 

 

               



Priloga 4 

 

Danska   Podatki 

Spremenljivka Enota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Celotni proračunski 
saldo % BDP-ja 0,4 0,1 2,1 5,2 5,2 4,8 3,2 –2,7 –2,5 –1,8 –4,1 –0,3 –1,3 –2,7 

Javni dolg % BDP-ja 49,5 47,2 45,1 37,8 32,1 27,1 33,4 40,7 42,7 46,4 45,4 42,4 41,6 43,1 

Primarni proračunski 
saldo % BDP-ja 3,4 2,8 4,4 7,1 6,8 6,4 4,7 –0,9 –0,8 –0,1 –2,5 1,1 0,1 –1,4 

Stroški zadolževanja % 6,2 5,6 5,1 4,4 4,5 5,2 5,7 5,1 4,4 4,0 3,5 3,1 3,4 3,2 

Rast BDP-ja % 2,8 2,0 4,7 5,4 5,6 3,9 3,4 –5,0 5,8 1,7 1,8 1,7 3,1 3,5 

1. pogoj vzdržnih javnih 
financ 

 

1,8 1,0 4,2 7,2 7,0 5,9 4,3 –4,7 0,0 –1,0 –3,3 0,4 0,0 –1,2 

2. pogoj vzdržnih javnih 
financ   1,7 1,1 4,2 7,5 7,2 6,1 3,9 –5,0 –0,2 –1,2 –3,3 0,5 0,0 –1,3 

                
Estonija   Podatki 

Spremenljivka Enota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Celotni proračunski 
saldo % BDP-ja 0,3 1,7 1,6 1,6 2,5 2,4 –2,9 –2,0 0,2 1,1 –0,2 –0,4 –0,4 –0,4 

Javni dolg % BDP-ja 5,7 5,6 5,0 4,6 4,4 3,7 4,5 7,1 6,7 6,1 9,8 10,0 10,1 9,8 

Primarni proračunski 
saldo % BDP-ja 0,5 1,9 1,9 1,8 2,6 2,6 –2,7 –1,8 0,3 1,3 –0,1 –0,2 –0,2 –0,3 

Stroški zadolževanja % 4,7 3,9 6,0 4,6 2,6 5,5 5,5 3,8 1,4 3,4 1,8 2,2 2,1 1,1 

Rast BDP-ja % 11,6 12,1 11,1 15,5 19,8 20,0 1,0 –14,0 2,9 12,8 7,4 6,2 6,5 7,3 

1. pogoj vzdržnih javnih 
financ 

 

1,0 2,4 2,2 2,3 3,4 3,1 –2,9 –3,0 0,4 1,9 0,5 0,2 0,3 0,3 

2. pogoj vzdržnih javnih 
financ   0,9 2,4 2,2 2,3 3,4 3,1 –2,9 –3,1 0,4 1,9 0,5 0,2 0,2 0,3 

                
Finska   Podatki 

Spremenljivka Enota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Celotni proračunski 
saldo % BDP-ja 4,2 2,6 2,5 2,9 4,2 5,3 4,4 –2,5 –2,5 –0,7 –1,8 –2,4 –2,5 –2,3 

Javni dolg % BDP-ja 41,5 44,5 44,4 41,7 39,6 35,2 33,9 43,5 48,7 49,2 53,6 57,2 60,4 62,0 

Primarni proračunski 
saldo % BDP-ja 6,3 4,4 4,0 4,4 5,6 6,8 5,8 –1,3 –1,4 0,4 –0,7 –1,3 –1,4 –1,2 

Stroški zadolževanja % 5,1 4,4 3,5 3,5 3,5 4,1 4,1 3,3 2,6 2,4 2,3 2,1 2,0 1,9 

Rast BDP-ja % 3,1 1,3 4,6 3,4 5,3 8,5 3,2 –7,2 3,7 5,6 2,0 1,6 2,8 3,6 

1. pogoj vzdržnih javnih 
financ 

 

5,5 3,2 4,5 4,3 6,3 8,3 5,5 –5,6 –0,7 2,1 –0,7 –1,5 –0,8 –0,1 

2. pogoj vzdržnih javnih 
financ   5,5 3,0 4,5 4,4 6,3 8,3 5,5 –5,9 –0,9 2,0 –0,9 –1,6 –0,9 –0,1 

                
Francija   Podatki 

Spremenljivka Enota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Celotni proračunski 
saldo % BDP-ja –3,3 –4,1 –3,6 –2,9 –2,3 –2,7 –3,3 –7,5 –7,1 –5,3 –4,8 –4,2 –4,0 –3,9 

Javni dolg % BDP-ja 59,1 63,3 65,2 66,8 64,1 64,2 68,2 79,2 82,4 85,8 90,2 93,9 96,1 97,3 

Primarni proračunski 
saldo % BDP-ja –0,3 –1,3 –0,8 –0,3 0,2 0,0 –0,4 –5,1 –4,7 –2,7 –2,3 –1,8 –1,6 –1,4 

Stroški zadolževanja % 5,4 4,9 4,6 4,1 3,9 4,4 4,6 3,4 3,1 3,3 3,0 2,7 2,6 2,7 

Rast BDP-ja % 3,2 2,9 4,3 3,8 4,7 4,9 2,5 –2,5 2,7 3,3 1,5 1,7 2,5 3,2 

1. pogoj vzdržnih javnih 
financ 

 

–1,4 –2,3 –0,8 –0,4 0,7 0,4 –1,6 –9,5 –4,9 –2,5 –3,4 –2,6 –1,6 –0,8 

2. pogoj vzdržnih javnih 
financ   –1,6 –2,6 –1,0 –0,5 0,7 0,3 –1,9 –9,8 –5,0 –2,7 –3,6 –2,7 –1,7 –0,9 

                Grčija   Podatki 

Spremenljivka Enota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Celotni proračunski 
saldo % BDP-ja –4,8 –5,7 –7,6 –5,5 –5,7 –6,5 –9,8 –15,7 –10,7 –9,5 –9,0 –13,1 –2,2 –1,0 

Javni dolg % BDP-ja 102,6 98,3 99,8 110,0 107,8 107,3 112,9 129,7 148,3 170,3 156,9 177,3 177,0 171,9 

Primarni proračunski 
saldo % BDP-ja 0,7 –0,7 –2,6 –1,0 –1,3 –2,0 –4,8 –10,5 –4,9 –2,4 –4,0 –8,8 2,7 4,1 

Stroški zadolževanja % 5,6 5,4 5,5 4,7 4,3 4,5 4,9 4,6 4,3 4,5 2,7 2,6 2,8 3,0 

Rast BDP-ja % 7,0 10,1 7,4 5,2 8,1 7,0 4,5 –0,9 –3,9 –6,1 –7,1 –5,6 0,1 3,3 

1. pogoj vzdržnih javnih 
financ 

 

2,4 4,2 –0,2 0,2 3,0 1,0 –4,7 –16,9 –16,5 –19,9 –20,1 –23,0 –2,0 4,7 

2. pogoj vzdržnih javnih 
financ   2,1 4,0 –0,7 –0,5 2,8 0,7 –5,2 –17,6 –17,1 –20,4 –19,4 –23,3 –2,0 4,7 

 

 

 

 

 

 

               



Priloga 4 

 

Hrvaška   Podatki 

Spremenljivka Enota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Celotni proračunski 
saldo % BDP-ja - - - - - - - –5,3 –6,4 –7,8 –5,0 –6,0 –5,4 –4,8 

Javni dolg % BDP-ja - - - - - - - 36,6 44,9 51,6 55,5 64,9 67,4 68,7 

Primarni proračunski 
saldo % BDP-ja - - - - - - - –3,3 –4,2 –5,2 –1,9 –2,6 –1,7 –0,9 

Stroški zadolževanja % - - - - - - - - 5,9 5,9 6,0 6,2 5,8 6,0 

Rast BDP-ja % - - - - - - - –4,3 –1,5 2,0 0,0 1,1 2,4 3,1 

1. pogoj vzdržnih javnih 
financ 

 

- - - - - - - –6,9 –7,1 –6,8 –5,0 –5,3 –3,8 –2,7 

2. pogoj vzdržnih javnih 
financ    -  - -   -  -  -  - - –7,5 –7,2 –5,2 –5,9 –4,0 –2,9 

                
Irska   Podatki 

Spremenljivka Enota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Celotni proračunski 
saldo % BDP-ja –0,4 0,4 1,4 1,6 2,9 0,2 –7,4 –13,7 –30,6 –13,1 –8,2 –7,2 –4,8 –4,3 

Javni dolg % BDP-ja 31,8 31,0 29,4 27,2 24,6 24,9 44,2 64,4 91,2 104,1 117,4 122,3 120,3 119,7 

Primarni proračunski 
saldo % BDP-ja 1,0 1,7 2,6 2,7 3,9 1,2 –6,1 –11,6 –27,5 –9,9 –4,5 –2,4 0,0 0,7 

Stroški zadolževanja % 4,5 4,4 4,1 4,1 4,0 4,3 5,0 4,3 4,7 3,6 3,6 4,1 4,0 4,3 

Rast BDP-ja % 11,2 7,6 6,7 8,6 9,0 6,8 –5,0 –10,0 –2,6 2,8 0,8 1,1 2,5 3,6 

1. pogoj vzdržnih javnih 

financ 

 

3,2 2,8 3,4 3,9 5,1 1,9 –9,6 –20,1 –33,0 –10,2 –7,3 –5,9 –1,8 0,0 

2. pogoj vzdržnih javnih 
financ   3,1 2,7 3,4 3,9 5,1 1,8 –10,5 –20,8 –34,1 –10,7 –7,8 –6,1 –1,8 –0,1 

                
Italija   Podatki 

Spremenljivka Enota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Celotni proračunski 
saldo % BDP-ja –3,1 –3,6 –3,5 –4,4 –3,4 –1,6 –2,7 –5,5 –4,5 –3,8 –3,0 –3,0 –2,6 –2,2 

Javni dolg % BDP-ja 105,4 104,1 103,7 105,7 106,3 103,3 106,1 116,4 119,3 120,7 127,0 132,7 133,7 132,4 

Primarni proračunski 
saldo % BDP-ja 2,5 1,5 1,2 0,2 1,2 3,4 2,5 –0,8 0,1 1,1 2,5 2,3 2,7 3,1 

Stroški zadolževanja % 5,4 5,0 4,7 4,6 4,5 4,9 5,1 4,3 4,0 4,2 4,5 4,2 4,1 4,1 

Rast BDP-ja % 3,7 3,1 4,2 2,8 3,9 4,1 1,3 –3,5 2,1 1,8 –0,8 –0,5 2,2 2,6 

1. pogoj vzdržnih javnih 
financ 

 

0,8 –0,4 0,9 –1,4 0,7 2,6 –1,3 –9,6 –2,0 –1,6 –4,0 –3,7 0,3 1,2 

2. pogoj vzdržnih javnih 
financ   0,7 –0,5 0,7 –1,7 0,5 2,6 –1,5 –9,8 –2,2 –1,8 –4,3 –3,9 0,2 1,2 

                
Latvija   Podatki 

Spremenljivka Enota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Celotni proračunski 
saldo % BDP-ja –2,3 1,6 –1,0 –0,4 –0,5 –0,4 –4,2 –9,8 –8,1 –3,6 –1,3 –1,3 –1,0 –1,0 

Javni dolg % BDP-ja 13,6 14,7 15,0 12,5 10,7 9,0 19,8 36,9 44,4 41,9 40,6 38,4 38,7 32,7 

Primarni proračunski 
saldo % BDP-ja –1,5 –0,9 –0,3 0,1 0,0 0,0 –3,6 –8,3 –6,7 –2,1 0,0 0,1 0,5 0,3 

Stroški zadolževanja % 6,3 –20,5 5,5 4,0 4,9 4,9 7,3 6,2 3,7 3,8 3,4 3,6 4,2 3,6 

Rast BDP-ja % 10,5 11,7 16,5 21,3 23,6 32,3 9,3 –18,7 –2,2 11,7 8,7 5,6 6,4 6,5 

1. pogoj vzdržnih javnih 
financ 

 

–0,9 3,3 1,5 2,3 2,0 2,5 –2,4 –16,7 –9,1 1,3 2,2 0,9 1,5 1,1 

2. pogoj vzdržnih javnih 
financ   –0,9 3,8 1,3 2,3 2,0 2,5 –3,2 –17,5 –9,3 1,2 2,2 0,9 1,4 1,3 

                
Litva   Podatki 

Spremenljivka Enota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Celotni proračunski 
saldo % BDP-ja –1,9 –1,3 –1,5 –0,5 –0,4 –1,0 –3,3 –9,4 –7,2 –5,5 –3,2 –2,7 –2,3 –1,7 

Javni dolg % BDP-ja 22,2 21,0 19,3 18,3 17,9 16,8 15,5 29,3 37,8 38,3 40,5 39,5 42,2 41,4 

Primarni proračunski 
saldo % BDP-ja –0,6 0,0 –0,6 0,3 0,3 –0,3 –2,6 –8,2 –5,4 –3,7 –1,4 –1,0 –0,7 –0,2 

Stroški zadolževanja % 6,1 6,4 4,7 4,8 4,4 4,7 4,7 6,4 6,4 5,3 5,0 4,4 4,3 3,8 

Rast BDP-ja % 7,1 9,3 10,1 14,9 15,0 19,2 12,8 –17,8 4,0 11,7 6,4 5,4 6,1 6,8 

1. pogoj vzdržnih javnih 
financ 

 

–0,3 0,7 0,4 2,2 2,3 2,2 –1,3 –14,6 –5,7 –1,0 –0,6 –0,6 0,3 1,1 

2. pogoj vzdržnih javnih 
financ   –0,4 0,6 0,4 2,2 2,2 2,1 –1,3 –15,3 –6,3 –1,3 –0,8 –0,6 0,1 1,0 

 

 

 

 

 

 

               



Priloga 4 

 

Luksemburg   Podatki 

Spremenljivka Enota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Celotni proračunski 
saldo % BDP-ja 2,1 0,5 –1,1 0,0 1,4 3,7 3,2 –0,7 –0,8 0,1 –0,6 –0,2 –0,5 –2,4 

Javni dolg % BDP-ja 6,3 6,2 6,3 6,1 6,7 6,7 14,4 15,5 19,5 18,7 21,7 24,3 25,5 28,1 

Primarni proračunski 
saldo % BDP-ja 2,4 0,7 –0,9 0,2 1,5 3,9 3,5 –0,3 –0,4 0,5 –0,1 0,4 0,0 –1,7 

Stroški zadolževanja % 5,1 3,4 3,4 3,5 1,8 3,3 4,5 2,6 2,9 2,2 2,7 2,9 2,2 2,8 

Rast BDP-ja % 6,3 7,7 6,3 10,3 12,0 10,6 –0,3 –4,8 10,5 6,2 2,8 5,6 4,6 3,8 

1. pogoj vzdržnih javnih 
financ 

 

2,5 1,0 –0,7 0,6 2,2 4,4 3,2 –1,4 1,2 1,3 0,0 1,2 0,7 –1,3 

2. pogoj vzdržnih javnih 
financ   2,5 1,0 –0,7 0,6 2,2 4,4 2,8 –1,5 1,1 1,3 –0,1 1,1 0,6 –1,4 

                Madžarska   Podatki 

Spremenljivka Enota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Celotni proračunski 
saldo % BDP-ja –9,0 –7,3 –6,5 –7,9 –9,4 –5,1 –3,7 –4,6 –4,3 4,3 –2,0 –2,4 –3,0 –2,9 

Javni dolg % BDP-ja 55,9 58,6 59,5 61,7 65,9 67,0 73,0 79,8 82,2 82,1 79,8 77,8 79,1 78,9 

Primarni proračunski 
saldo % BDP-ja –4,9 –3,2 –2,0 –3,8 –5,5 –1,0 0,5 0,1 –0,2 8,5 2,2 1,8 0,9 1,0 

Stroški zadolževanja % 8,8 8,0 8,5 7,3 6,8 6,6 6,7 6,2 5,3 5,3 5,2 5,5 5,2 5,1 

Rast BDP-ja % 13,3 9,5 10,3 6,5 7,5 5,6 6,2 –3,5 3,5 4,2 1,5 3,6 4,5 4,4 

1. pogoj vzdržnih javnih 
financ 

 

–1,6 –1,7 –0,4 –3,9 –4,5 –1,3 0,8 –7,4 –1,4 7,7 –0,8 0,4 0,6 0,6 

2. pogoj vzdržnih javnih 
financ   –2,4 –2,3 –0,9 –4,3 –5,0 –1,6 0,2 –7,7 –1,7 7,6 –0,7 0,4 0,3 0,4 

                
Malta   Podatki 

Spremenljivka Enota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Celotni proračunski 
saldo % BDP-ja –5,7 –9,0 –4,6 –2,9 –2,7 –2,3 –4,6 –3,7 –3,5 –2,8 –3,3 –3,3 –2,7 –2,7 

Javni dolg % BDP-ja 57,9 66,0 69,8 68,0 62,5 60,7 60,9 66,5 66,8 69,5 71,3 72,0 72,4 71,5 

Primarni proračunski 
saldo % BDP-ja –2,3 –5,8 –1,1 0,7 0,7 0,9 –1,5 –0,6 –0,6 0,3 –0,2 0,1 0,3 0,2 

Stroški zadolževanja % 6,1 5,7 5,4 5,5 5,3 5,5 5,5 5,1 4,7 4,8 4,6 5,0 4,3 4,2 

Rast BDP-ja % 5,1 3,9 1,1 6,1 5,4 7,1 7,0 –0,1 7,1 3,9 3,1 4,1 4,2 4,4 

1. pogoj vzdržnih javnih 
financ 

 

–2,7 –6,4 –3,8 1,2 0,7 2,0 –0,3 –3,8 1,2 –0,1 –1,1 –0,3 0,3 0,4 

2. pogoj vzdržnih javnih 
financ   –2,9 –7,0 –4,1 1,1 0,8 1,9 –0,6 –4,0 1,0 –0,3 –1,3 –0,5 0,2 0,4 

                Nemčija   Podatki 

Spremenljivka Enota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Celotni proračunski 
saldo % BDP-ja –3,8 –4,2 –3,8 –3,3 –1,6 0,2 –0,1 –3,1 –4,2 –0,8 0,1 –0,1 0,0 0,0 

Javni dolg % BDP-ja 60,7 64,4 66,2 68,5 68,0 65,2 66,8 74,5 82,5 80,0 81,0 79,6 77,3 74,5 

Primarni proračunski 
saldo % BDP-ja –0,9 –1,1 –0,9 –0,5 1,2 3,0 2,7 –0,4 –1,6 1,7 2,5 2,2 2,1 2,1 

Stroški zadolževanja % 5,0 5,1 4,6 4,3 4,3 4,3 4,4 3,9 3,7 3,2 3,1 2,9 2,7 2,8 

Rast BDP-ja % 1,4 0,7 2,2 1,3 4,0 5,0 1,9 –4,0 5,1 4,6 2,2 2,7 3,5 3,7 

1. pogoj vzdržnih javnih 
financ 

 

–3,0 –3,7 –2,3 –2,4 1,1 3,5 1,2 –6,1 0,0 2,9 1,9 2,0 2,7 2,8 

2. pogoj vzdržnih javnih 
financ   –3,1 –4,0 –2,5 –2,5 1,0 3,4 1,0 –6,3 –0,4 2,8 1,8 2,0 2,7 2,8 

                
Nizozemska   Podatki 

Spremenljivka Enota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Celotni proračunski 
saldo % BDP-ja –2,1 –3,1 –1,7 –0,3 0,5 0,2 0,5 –5,6 –5,1 –4,3 –4,1 –3,1 –3,2 –2,9 

Javni dolg % BDP-ja 50,5 52,0 52,4 51,8 47,4 45,3 58,5 60,8 63,4 65,7 71,3 74,3 75,3 75,6 

Primarni proračunski 
saldo % BDP-ja 0,7 –0,6 0,7 2,1 2,7 2,4 2,7 –3,4 –3,1 –2,3 –2,2 –1,2 –1,1 –0,2 

Stroški zadolževanja % 5,7 5,1 4,8 4,8 4,5 4,9 5,1 3,6 3,4 3,2 2,9 2,7 2,9 3,7 

Rast BDP-ja % 3,9 2,5 3,0 4,5 5,2 5,8 4,0 –3,6 2,4 2,1 0,0 0,6 1,7 3,9 

1. pogoj vzdržnih javnih 
financ 

 

–0,1 –1,8 –0,1 2,0 3,0 2,8 2,8 –7,8 –3,6 –2,9 –4,1 –2,7 –1,9 0,0 

2. pogoj vzdržnih javnih 
financ   –0,2 –1,9 –0,2 2,0 3,0 2,8 2,1 –7,8 –3,7 –3,0 –4,3 –2,7 –2,0 –0,1 

 

 

 

 

 

 

               



Priloga 4 

 

Poljska   Podatki 

Spremenljivka Enota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Celotni proračunski 
saldo % BDP-ja –5,0 –6,2 –5,4 –4,1 –3,6 –1,9 –3,7 –7,5 –7,9 –5,0 –3,9 –4,4 5,0 –2,9 

Javni dolg % BDP-ja 42,2 47,1 45,7 47,1 47,7 45,0 47,1 50,9 54,9 56,2 55,6 57,8 50,3 51,0 

Primarni proračunski 
saldo % BDP-ja –2,1 –3,2 –2,6 –1,3 –1,0 0,4 –1,5 –4,8 –5,2 –2,3 –1,1 –1,8 7,2 –0,7 

Stroški zadolževanja % 8,0 7,4 6,5 6,5 6,0 5,4 5,3 6,0 5,6 5,3 5,2 4,8 4,0 4,6 

Rast BDP-ja % 3,7 4,3 9,7 6,4 7,8 11,0 8,4 5,4 5,4 7,9 4,4 2,3 4,4 4,8 

1. pogoj vzdržnih javnih 
financ 

 

–3,4 –4,2 –1,0 –1,1 0,1 3,1 0,3 –4,8 –4,9 –0,6 –1,5 –3,1 7,2 –0,5 

2. pogoj vzdržnih javnih 
financ   –3,9 –4,7 –1,1 –1,4 –0,1 2,9 0,0 –5,1 –5,3 –0,8 –1,5 –3,2 7,4 –0,6 

                
Portugalska   Podatki 

Spremenljivka Enota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Celotni proračunski 
saldo % BDP-ja –3,4 –3,7 –4,0 –6,5 –4,6 –3,1 –3,6 –10,2 –9,8 –4,3 –6,4 –5,9 –4,0 –2,5 

Javni dolg % BDP-ja 56,8 59,4 61,9 67,7 69,4 68,4 71,7 83,7 94,0 108,2 124,1 129,4 126,6 125,8 

Primarni proračunski 
saldo % BDP-ja –0,6 –1,0 –1,4 –4,0 –1,8 –0,2 –0,6 –7,3 –7,0 –0,3 –2,1 –1,5 0,3 1,9 

Stroški zadolževanja % 5,4 4,9 4,6 4,2 4,3 4,4 4,5 4,0 3,4 4,2 3,8 3,5 3,4 3,6 

Rast BDP-ja % 4,5 2,1 4,1 3,3 4,3 5,3 1,6 –2,0 2,6 –1,0 –3,5 0,1 1,7 2,5 

1. pogoj vzdržnih javnih 
financ 

 

–0,8 –2,5 –1,5 –4,3 –1,6 0,5 –2,5 –11,9 –7,4 –5,4 –10,7 –5,8 –1,8 0,6 

2. pogoj vzdržnih javnih 

financ   –1,1 –2,6 –1,7 –4,6 –1,8 0,4 –2,6 –12,3 –7,8 –5,9 –11,2 –6,0 –1,8 0,6 

                
Romunija   Podatki 

Spremenljivka Enota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Celotni proračunski 
saldo % BDP-ja –2,0 –1,5 –1,2 –1,2 –2,2 –2,9 –5,7 –9,0 –6,8 –5,6 –3,0 –2,6 –2,2 –1,8 

Javni dolg % BDP-ja 24,9 21,5 18,7 15,8 12,4 12,8 13,4 23,6 30,5 34,7 37,9 38,3 39,3 39,2 

Primarni proračunski 
saldo % BDP-ja 0,5 0,1 0,3 0,1 –1,4 –2,2 –5,0 –7,5 –5,3 –3,9 –1,2 –0,8 –0,4 –0,1 

Stroški zadolževanja % 12,5 8,3 8,7 8,1 6,0 6,8 6,8 10,9 6,6 5,9 5,5 5,1 4,9 4,5 

Rast BDP-ja % 28,9 29,9 25,3 16,8 19,3 20,7 23,7 –2,6 4,5 6,3 5,5 6,5 5,2 5,1 

1. pogoj vzdržnih javnih 
financ 

 

5,2 4,9 3,5 1,5 0,2 –0,3 –2,5 –9,6 –5,4 –3,4 –0,9 –0,1 –0,2 0,2 

2. pogoj vzdržnih javnih 
financ   4,6 4,7 3,4 1,5 0,2 –0,4 –2,7 –10,7 –6,0 –3,8 –1,2 –0,2 –0,3 0,1 

                Slovaška   Podatki 

Spremenljivka Enota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Celotni proračunski 
saldo % BDP-ja –8,2 –2,8 –2,4 –2,8 –3,2 –1,8 –2,1 –8,0 –7,7 –5,1 –4,5 –2,5 –3,3 –3,4 

Javni dolg % BDP-ja 43,4 42,4 41,5 34,2 30,5 29,6 27,9 35,6 41,0 43,4 52,4 54,3 57,8 58,4 

Primarni proračunski 
saldo % BDP-ja –4,7 –0,3 –0,2 –1,1 –1,7 –0,4 –0,8 –6,6 –6,3 –3,5 –2,7 –0,9 –1,7 –1,8 

Stroški zadolževanja % 7,8 6,4 5,8 4,5 4,9 5,1 4,8 4,7 4,1 4,1 4,3 3,1 3,1 2,9 

Rast BDP-ja % 8,6 10,3 11,2 9,2 11,5 11,7 8,8 –6,1 4,9 4,7 3,1 2,4 3,9 4,8 

1. pogoj vzdržnih javnih 
financ 

 

–4,5 1,6 2,2 0,3 0,3 1,7 0,4 –10,2 –5,7 –3,1 –2,9 –1,2 –1,0 –0,6 

2. pogoj vzdržnih javnih 
financ   –4,4 1,4 2,1 0,5 0,3 1,5 0,3 –10,4 –6,0 –3,2 –3,3 –1,3 –1,2 –0,7 

                
Slovenija   Podatki 

Spremenljivka Enota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Celotni proračunski 
saldo % BDP-ja –2,4 –2,7 –2,3 –1,5 –1,4 0,0 –1,9 –6,3 –5,9 –6,3 –3,8 –14,9 –3,9 –3,3 

Javni dolg % BDP-ja 27,8 27,2 27,3 26,7 26,4 23,1 22,0 35,2 38,7 47,1 54,4 71,9 75,4 78,0 

Primarni proračunski 
saldo % BDP-ja –0,3 –0,7 –0,6 0,1 0,0 1,2 –0,8 –5,0 –4,2 –4,4 –1,7 –12,2 –0,9 –0,1 

Stroški zadolževanja % 8,9 7,8 6,7 6,2 5,7 5,1 5,1 5,6 4,8 5,0 4,4 4,9 4,2 4,3 

Rast BDP-ja % 11,7 8,6 7,8 5,7 8,1 11,4 7,7 –4,9 0,2 1,9 –2,3 –1,0 0,1 1,6 

1. pogoj vzdržnih javnih 
financ 

 

0,9 –0,4 –0,2 0,0 0,7 2,6 –0,2 –8,0 –5,8 –5,4 –5,1 –15,6 –3,8 –2,1 

2. pogoj vzdržnih javnih 
financ   0,5 –0,5 –0,3 0,0 0,6 2,7 –0,2 –8,7 –6,0 –5,9 –5,3 –16,5 –4,0 –2,2 

 

 

 

 

 

 

               



Priloga 4 

 

Španija   Podatki 

Spremenljivka Enota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Celotni proračunski 
saldo % BDP-ja –0,3 –0,3 –0,1 1,3 2,4 2,0 –4,5 –11,1 –9,6 –9,6 –10,6 –7,2 –5,8 –6,5 

Javni dolg % BDP-ja 52,6 48,8 46,3 43,2 39,7 36,3 40,2 54,0 61,7 70,5 86,0 94,3 98,9 103,3 

Primarni proračunski 
saldo % BDP-ja 2,4 2,0 2,0 3,1 4,0 3,6 –2,9 –9,3 –7,7 –7,0 –7,6 –3,7 –2,2 –2,8 

Stroški zadolževanja % 5,2 4,7 4,6 4,2 4,0 4,3 4,6 4,3 3,5 4,2 4,2 4,0 3,9 3,8 

Rast BDP-ja % 7,2 7,4 7,4 8,1 8,4 6,9 3,3 –3,8 –0,1 0,1 –1,7 –0,9 1,1 2,4 

1. pogoj vzdržnih javnih 

financ 

 

3,5 3,3 3,3 4,8 5,7 4,5 –3,2 –13,2 –9,7 –9,5 –12,1 –8,0 –4,7 –4,0 

2. pogoj vzdržnih javnih 
financ   3,5 3,3 3,3 4,8 5,7 4,5 –3,4 –13,7 –9,9 –9,9 –12,7 –8,4 –4,9 –4,3 

                Švedska   Podatki 

Spremenljivka Enota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Celotni proračunski 
saldo % BDP-ja –1,3 –1,0 0,6 2,2 2,3 3,6 2,2 –0,7 0,3 0,2 –0,2 –1,1 –1,5 –0,8 

Javni dolg % BDP-ja 52,5 51,7 50,3 50,4 45,3 40,2 38,8 42,6 39,4 38,6 38,2 41,5 41,8 40,8 

Primarni proračunski 
saldo % BDP-ja 1,6 1,0 2,2 3,8 3,9 5,3 3,8 0,2 1,1 1,2 0,5 –0,2 –0,6 0,1 

Stroški zadolževanja % 5,5 4,0 3,2 3,3 3,4 4,0 4,1 2,2 2,0 2,6 1,8 2,4 2,3 2,3 

Rast BDP-ja % 4,1 4,1 4,6 4,1 6,3 6,2 2,5 –3,1 7,7 4,3 2,0 2,5 4,0 5,0 

1. pogoj vzdržnih javnih 
financ 

 

0,9 1,1 2,9 4,3 5,2 6,1 3,2 –2,0 3,3 1,9 0,6 –0,1 0,2 1,2 

2. pogoj vzdržnih javnih 
financ   0,9 1,1 2,9 4,2 5,2 6,2 3,2 –2,1 3,3 1,8 0,6 –0,2 0,1 1,2 

                Združeno kraljestvo   Podatki 

Spremenljivka Enota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Celotni proračunski 
saldo % BDP-ja –2,1 –3,5 –3,5 –3,4 –2,8 –2,8 –5,0 –11,4 –10,1 –7,7 –6,1 –6,3 –5,2 –4,2 

Javni dolg % BDP-ja 37,2 38,7 40,4 41,7 42,8 43,7 51,9 67,1 78,4 84,3 88,7 91,4 93,4 94,5 

Primarni proračunski 
saldo % BDP-ja –0,1 –1,5 –1,6 –1,4 –0,8 –0,7 –2,7 –9,4 –7,1 –4,4 –3,1 –3,3 –2,3 –1,4 

Stroški zadolževanja % 5,6 5,7 5,2 5,2 5,1 5,2 5,4 3,7 4,7 4,4 3,6 3,5 3,3 3,1 

Rast BDP-ja % 4,8 6,2 5,6 5,3 5,7 5,8 2,4 –3,1 4,8 3,5 1,8 2,6 3,7 3,9 

1. pogoj vzdržnih javnih 
financ 

 

–0,3 –1,1 –1,2 –1,2 –0,4 –0,3 –3,8 –13,5 –6,3 –4,7 –4,5 –3,9 –1,7 –0,5 

2. pogoj vzdržnih javnih 
financ   –0,4 –1,3 –1,4 –1,4 –0,5 –0,4 –4,3 –14,0 –7,0 –5,1 –4,7 –4,1 –1,9 –0,7 

* Podatki so napovedi Evropske komisije in so označeni ležeče. 

Vir: Evropska komisija 2013b; Evropska komisija 2014. 


