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1 Uvod

Namen študije je podati osnove za razumevanje zadnje finančne krize, ki se je začela leta 
2008 in pridobiti vpogled v njen vpliv na zadolženost Slovenije ter pregledati politiko javne-
ga dolga. Na splošno zadolževanje razumemo kot instrument, ki državi omogoča premostiti 
neskladnosti med proračunskimi prihodki in odhodki. Slovenija se je zadnje čase precej ak-
tivno zadolževala, predvsem na račun primanjkljaja in prestrukturiranja bančnega sektorja z 
namenom zagotavljanja stabilnosti.

Po večletnem upadanju konkurenčnosti v primerjavi z državami v jedru evrskega območja so 
imele države na njegovem obrobju, vključno s Slovenijo, zaradi fiskalnih primanjkljajev ome-
jen dostop do mednarodnih trgov obveznic. Državam na obrobju je grozila plačilna nespo-
sobnost, ta pa je ogrožala evropske banke, ki so bile med večjimi posojilodajalci. Da bi rešili 
banke, je moralo evrsko območje reševati države na obrobju. Reševanje bank pa so spremljali 
varčevalni ukrepi, ki so povzročili globoko recesijo. (Lapavitsas, 2012) Posledice finančne krize 
in spremljajočih varčevalnih ukrepov so bile izguba varnosti zaposlitev, vrnitev deflacijskih pri-
tiskov, visoka nezaposlenost, padanje realnih plač, nizka produktivnost in naraščajoča neena-
kost. (Pettifor, 2017)

Glavni cilj raziskave je prikazati, kaj je poganjalo dogodke med in po krizi in kako je slovenski 
javni dolg dosegel vrhunec leta 2015, ter seznaniti bralca z njegovimi posebnostmi. V razi-
skavi smo analizirali in ovrednotili politične, gospodarske in družbene posledice naraščajoče 
zadolženosti Slovenije, tudi v povezavi z vprašanji privatizacije, pravne podlage za reforme, 
vključno s fiskalnim pravilom kot njenim vodilnim načelom, ter dinamiko moči, povezano s 
prestrukturiranjem slovenskega bančnega sektorja in vprašljivih spremljajočih stresnih testov. 
V tem kontekstu raziskujemo dinamiko moči v arhitekturi finančnih institucij ter družbeni, po-
litični in gospodarski razvoj v obdobju neoliberalizma, v katerem živimo: izjemna krepitev po-
mena financ na globalni ravni in z njo povezan izbruh javnega dolga. Poleg tega želimo prispe-
vati k novim spoznanjem o nerešenih debatah o ekonomiji dolga, zadolženi državi in povezani 
finančni krizi, v kateri je javni dolg bliskovito narastel v obdobju le nekaj let.

V raziskavi poskušamo povzeti posledice finančne krize v Sloveniji in hkrati predstaviti »fiskal-
no krizo države« v evrskem območju ter možnosti za demokratično prenovo. Za obvladovanje 
krize so potrebna tako gospodarski kot politični mehanizmi. 

Eno od širjenj možnosti za demokratično prenovo je vprašanje demokratičnega primanjkljaja 
v Evropski uniji. Pomanjkanje demokratičnega okvirja za odločanje o gospodarski politiki, po-
manjkljiva preglednost postopkov in izogibanje odgovornosti politikov in tehnokratov do pre-
bivalcev so temeljne slabosti sedanje evropske ureditve. (Fazi, 2016)
Trenutna dolžniška kriza je tudi odraz pomanjkljive finančne ureditve in makroekonomskih 
neravnovesij, ki jih ustroj EU še dodatno poglablja. (Papadopoulou in Sakellaridis, 2012)

Stroške reševanja bank je v glavnem financiral javni dolg. Čeprav se je v procesu privatiza-
cije javni dolg kratkoročno zmanjšal, so vlade s tem običajno iztržile manj kot so plačale za 
svoje investicije. (The Privatizations Barometer Report, 2015) Ko lahko zmanjka denarja za 
osnovne potrebe prebivalstva, zato ker se ta steka v banke, je treba podvomiti tudi v ustre-
znost širšega finančnega sistema, v okviru katerega so nastali dolgovi, in v legitimnost teh 
dolgov. (Malinen, 2016)
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Vpliv financ na politiko in družbo je posledica njihovega položaja v gospodarstvu. Zaradi te-
žnje h koncentraciji in centralizaciji v dolžniškem sistemu so vsi deležniki v družbi — države, 
podjetja in gospodinjstva - vse bolj odvisni od finančnih institucij. Da bi državljanom olajšali 
sodelovanje pri opredelitvi namena financ ter oblikovanju pravil za njihovo delovanje in nad-
zor, se je treba najprej zavedati treh težav:

• Kompleksnost
Finančni sistem in njegova pravila so postali nevzdržno zapleteni. Zapleteni postopki in 
organizacijske strukture prispevajo k izvajanju osnovnih funkcij financ. Tako poskušajo biti 
predpisi enako kompleksni kot panoga, namesto da bi to kompleksnost poskušali omejiti, 
so s tem bolj dovzetni za neuspeh.

• Nepreglednost
Javnost mora imeti možnost vzeti finančno industrijo in tiste, ki jo nadzorujejo, pod drob-
nogled, to pa zahteva poenostavitev postopkov, saj objavljanje informacij, ki so abstraktne 
in tako zapletene, da jih nihče ne razume, ne koristi nikomur.

• Nerazumevanje
Dediščina krize je zavračanje in nezaupanje ljudi, ne le v finančno industrijo, temveč tudi v 
njene regulatorje. Če prebivalci ne razumejo prednosti reformiranega finančnega sistema 
in pomena osebne vključenosti oziroma vključenosti organizacij civilne družbe pri uvajanju 
izboljšav, je verjetnost, da bi se vključevali v te procese toliko manjša. (Fazi, 2016)

Nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z javnimi financami, na različne načine sodelujejo 
pri upravljanju javnih izdatkov in njihovemu nadzoru. Prvič, so eden redkih virov kritičnih 
in neodvisnih informacij o proračunskem vplivu na socialno šibkejše prebivalce oz. prebi-
valce z nizkimi dohodki. Drugič, prispevajo lahko k ozaveščanju prebivalstva na področju 
javnih financ in spodbujajo razprave o problematiki javnih financ v družbi. Tretjič, z zbira-
njem, povzemanjem in širjenjem informacij o javnih financah prispevajo nove podatke v 
proračunski proces. Nenazadnje pa nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z javnimi finan-
cami, lahko izobražujejo in opozarjajo prebivalce, medije in zakonodajalce na področju 
javnih financ ter tako krepijo zmogljivosti vseh teh skupin pri izvajanju nadzora nad jav-
nimi financami in proračunskim procesom ter pri njihovih zahtevah po demokratičnosti 
države. Čeprav so civilno družbene organizacije razmeroma neuveljavljen ustvarjalec na 
področju javnih financ pri nas, se kažejo pozitivni učinki pobud za nadzor javnih financ, 
saj lahko pripomorejo k zmanjšanje korupcije, večji preglednosti in odgovornosti vlade ter 
javnih institucij. (Ramkumar in Krafchik)
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2 Posebnosti slovenskega javnega dolga     
in njegova vzdržnost

Povečanje javnega dolga v Sloveniji v obdobju med leti 2007 in 2015 je bilo posledica zmanjše-
vanja davčnih prihodkov zaradi upada gospodarske dejavnosti in znižanja davka od dobička 
pravnih oseb. Hkrati pa je dolg naraščal tudi zaradi rasti socialnih izdatkov, ki jo je sprožila kri-
za v 2008 pred desetimi leti. Nanj so vplivale tudi prociklične fiskalne in monetarne politike iz 
predkriznega obdobja. Nenadna rast javnega primanjkljaja in kopičenje manjših primanjklja-
jev iz prejšnjih let pa sta bila največja vzroka za trenutno stanje javnega dolga. 

Ko je leta 2004 Slovenija vstopila v EU in leta 2007 v evrsko območje, so finančni trgi znižali 
cene posojil in preplavili naše kapitalske trge. Posledica novih posojil po nizki ceni je bil glo-
boko zadolžen gospodarski sektor. V tem kontekstu je javni dolg naraščal, ker je morala vlada 
poseči v bančni sektor z dokapitalizacijo bank, da bi pokrila izgube, večinoma zaradi kopičenja 
slabih posojil v bančnih bilancah. Dolg, ki je nastal v korporativnem in bančnem sektorju, je 
končal na plečih prebivalcev in obremenil javni denar, ki je bil namenjen za razvoj in socialne 
izdatke. Državna dolžniška kriza, ki je sledila, je bila posledica recesije in krize. Povezana je bila 
tudi z nekaterimi napačnimi pristopi vlad k reševanju krize. V zelo kratkem času se je v tem 
obdobju v Sloveniji zamenjalo več vlad, kar je prispevalo tudi k politični nestabilnosti.

Poleg tega je januarja 2012 bonitetna agencija Moody’s znižala bonitetno oceno Slovenije z 
Aa3 na A1, s čimer je pokazala na nujnost omejevanja možnosti državne politike. Bonitetne 
agencije se običajno predstavljajo kot ustanove, namenjene reševanju asimetričnih informa-
cijskih težav modernih financ, ki so posledica internacionalizacije financ in finančnih inovacij. 
Poudarjanje tehnične narave teh agencij je pomembno, če želijo ohraniti svoj znanstveni pre-
stiž, ki jim omogoča, da svoja priporočila in sodbe uveljavljajo na domnevno objektiven način. 
Znižanje bonitetne ocene Slovenije in devetih drugih evropskih držav januarja 2012 kaže na 
zahtevo po omejevanju možnosti pri oblikovanju politik. Pri tem je vsako odstopanje od prev-
ladujočih navodil izključeno, zaradi nevarnosti dodatnega znižanja bonitetne ocene. (Papado-
poulou in Sakellaridis, 2012)

Slovenske vlade je skrbelo, da bi politična negotovost in odvisnost od izvoza v EU povzročila do-
datno znižanje bonitetne ocene in posledično močno podražila stroške zadolževanja. Tuji mediji 
(tudi CNN in Bloomberg), so v tistem času poročali, da se je Slovenija za las izognila reševanju, 
svojih z dolgovi obremenjenih bank, z mednarodno pomočjo. (Novak in Radosavljević, 2014)

Skratka, kot pojasnjuje ekonomist Bogomir Kovač, »Država se mora zadolžiti, če v tekočem 
proračunskem letu ustvari primanjkljaj, se pravi, če prihodki širše države ne zadoščajo za 
kritje odhodkov. Drugič: če nima pokritih obveznosti v B-bilanci. In tretjič: za plačilo starih 
glavnic dolgov.« (Marn, 2011) Tako je bila bliskovita rast slovenskega javnega dolga v zadnjih 
desetih letih posledica številnih in kompleksnih dejavnikov.
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2.1 Dolg in njegova vzdržnost

Državo je svetovna finančna kriza hudo prizadela in stopnja rasti BDP je padla z izjemnih 
6,9 % v letu 2007 na 3,3 % v letu 2008 ter dosegla dno leta 2009 z -7,8 %. Leta 2016 se je rast 
vrnila na 2,6 % BDP. (SURS – Bruto domači proizvod) 

Slovenijo je doletela tako imenovana recesija z dvojnim dnom, ki jo je zaznamovala z daljšim 
obdobjem stagnacije. Ko je Slovenija leta 2004 vstopila v EU, je znašal državni primanjkljaj 
zgolj 2,4 % BDP, tik pred krizo leta 2009 pa je dosegel 6,1 % BDP. Najvišji je bil leta 2013 s 15 % 
BDP, ko je sovpadal z vrhuncem finančne krize v Sloveniji. Nenadna rast javnega primanjkljaja 
in kopičenje manjših primanjkljajev iz prejšnjih let sta največja vzroka za trenutno stanje jav-
nega dolga. (SURS – Primanjkljaj države) 

Podoben trend je opaziti pri javnem dolgu. Pred krizo je bil ta več kot 15 let stabilen, znašal je 
25 % BDP vse do leta 2009, ko je začel rasti. Ta trend je dosegel vrh med krizo, ko se je vlada 
lotila reševanja bančne krize po objavi rezultatov stresnih testov s kapitalskimi »injekcijami« v 
banke in vzpostavitvijo tako-imenovane »slabe banke« (DUTB) po zgledu Irske, Španije in balt-
skih držav. (Verbič in ostali, 2016) Leta 2015 je bil javni dolg najvišji kar 83 % BDP. Trenutno pa 
znaša 72,6 % BDP (ok. 31 milijard evrov), s čimer se Slovenija uvršča na sredino med državami 
članic EU.1 (SURS, 2018)

Slovenija je še vedno med državami, v katerih se je dolg najbolj povečal glede na pred krizno 
obdobje: zgolj v letu 2013 je narasel za 17,3 odstotne točke. V le nekaj letih je raven javnega 
dolga potisnila Slovenijo od manj zadolženih med srednje zadolžene države. Rast dolga in 
odhodkov za obresti, ob hkratni rasti določenih izdatkov za socialno varstvo (pokojnine, zdra-
vstvo) je še dodatno obremenila že tako težek položaj v obdobju finančne krize. (SURS, 2017)

1  Podatki SURS za leto 2017. Dolg države na centralni ravni je znašal slabih 31,3 milijona evrov (72,3 odstotka 
BDP), na lokalni ravni pa 777 milijonov evrov (1,8 odstotka BDP). Dolg skladov socialne varnosti je bil tudi tokrat mini-
malen (0,8 milijona evrov). (SURS, 2018)
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Javni dolg v mio. EUR in kot delež BDP od leta 2000.
Vir: SURS 2017, Program stabilnosti 2016 (UMAR, 2017)

Razčlenitev spremembe dolga v obdobju 2012-2016 in 2016-2020.
Vir: SURS 2017, Program stabilnosti 2016 (UMAR, 2017)

8,5

-0,7

-7,6
-13,1

12,9

-8,0

12,0

8,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

D
ol

g 
20

12

Pr
or

ač
un

sk
i

 s
al

do

U
či

ne
k 

ra
st

i

To
ko

vi
 - 

sf
a

D
ol

g 
20

16

Pr
or

ač
un

sk
i

 s
al

do

U
či

ne
k 

ra
st

i

To
ko

vi
 - 

sf
a

D
ol

g 
20

20

D
ol

g 
v

%
 B

D
P,

 p
ri

sp
ev

ki
 k

om
po

ne
nt

 v
 o

.t.

Obresti
Primarni saldo
Učinek rasti
Gotovina, vloge 
in posojila ter ostalo

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

PS 2017

V
%

BD
P

V 
m

io
. E

U
R

V mio. EUR
V % BDP



10

Slovenija se je večinoma zadolževala z izdajo dolgoročnih vrednostnih papirjev oz. obveznic. 
V obdobju od 2012 do 2014 se je Slovenija, da bi napolnila državni proračun, zadolževala na 
globalnih kapitalskih trgih z izdajo dolarskih obveznic. Konec leta 2014 je znašal delež dolga 
v evrih 73 % celotnega dolga. V letu 2016 so bile izvedene tri transakcije zamenjave dolar-
skih obveznic z evrskimi, skupaj je bilo zamenjanih 28,6 % dolarskega dolžniškega portfelja z 
evrskim. (Ministrstvo za finance, 2017) Pri večini dolga gre za dolg centralne ravni države, veli-
ko manjši delež pa imata dolg lokalne ravni države in dolg skladov za socialno varnost. 

Politični razlogi (politična nestabilnost, PR, pojavljanje v mednarodnih medijih in podobno) so 
bili med poglavitni vzroki za čezmerno rast pribitkov na slovenske državne obveznice in posle-
dično rast stroškov servisiranja dolgov in šele postopni ukrepi in stabilnost vsake nove vlade 
so prispevali v postopni umiritvi razmer. (Verbič in ostali, 2016)

Marca 2013, na primer, je novo imenovana premierka Alenka Bratušek napovedala konec var-
čevanja in strukturne reforme, in samo teden dni kasneje se je zaradi znižanja bonitetne oce-
ne Slovenije s strani bonitetne agencije Moody’s donos 10-letne državne obveznice povečal s 
5 % na 6,73 %. Najprej se je zmanjšal donos, ko se je vlada odpovedala načrtom in se odločila, 
da bo nadaljevala s politiko prejšnjih vlad, ki so jo narekovali varčevalni ukrepi in strukturne 
reforme. (Breznik in Furlan, 2015) Marjan Divjak, generalni direktor Direktorata za zaklad-
ništvo na Ministrstvu za finance in Upravljavec tveganj državnega dolga leta 2017, je povedal, 
da »smo na tej točki začeli razmišljati o tem, da bi bilo mogoče odkupiti to drago posojilo na 
globalnem trgu in ga financirati z izdajo na lokalnem trgu.« (Risk.net, 2017)2 Z odkupom 2,61 
milijarde obveznic izdanih v dolarjih med leti 2012 in 2014 se je znižal še dolg, ki so ga nado-
mestili s cenejšim dolgom v evrih leta 2017. (Risk.net, 2017) Danes je Ministrstvo za finance 
deležno okrepljenega zaupanja vlagateljev in nizkih evrskih donosov povezanih s programom 
kvantitativnega ‚sproščanja‘, ki ga je zagnala ECB. (Ministrstvo za finance, 2017a)

Vseeno pa je UMAR – Urad RS za makroekonomske analize in razvoj v svoji napovedi izraču-
nal, da bo zaradi povečanja dolga v zadnjih letih povprečni letni prispevek obresti ostal skoraj 
nespremenjen. Njihove analize kažejo, da bi bila v naslednjih 10 letih potrebna v povprečju za 
približno 1 o. t. višja realna rast BDP, da bi povrnila delež dolga v BDP na raven izpred krize. 
V Sloveniji bi za 1 o. t. višja gospodarska rast od predpostavljene v osnovnem scenariju delež 
dolga države v letu 2026 znižala na okoli 50 % BDP. (UMAR, 2016) 

V zvezi z vzdržnostjo dolga Mednarodni denarni sklad (IMF) poroča, da je na dinamiko zadol-
ževanja v letih 2013 in 2014 najbolj vplivalo prestrukturiranje bank, zato je verjetnost, da bi se 
ponovila, majhna, glede na dobro stanje bank. Relativno visok delež javnega dolga v Sloveniji 
ostaja njena šibka točka, medtem ko naj bi servisiranje dolga ostalo obvladljivo tudi po stres-
nih scenarijih. (IMF, 2017) Oziroma, kot je v svojem poročilu o evropskem semestru v letu 2017 
povzela Evropska komisija, je »dolgotrajna recesija skupaj z obsežnimi dokapitalizacijami bank 
povzročila skokovito povečanje javnega dolga v zadnjih letih. Reforma fiskalnega okvira, ki je 
pomemben temelj za vzdržne javne finance, še ni v celoti izvedena.« (Evropska komisija, 2017)

2  Delež dolga državnega proračuna v dolarjih se je v kratkem času povečal z nič na skoraj 30 % skupnega 
dolga, medtem ko se je delež dolga v evrih znižal z 99,8 % leta 2011 na 73 % konec leta 2014 . (Risk.net, 2017)
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2.2 Vrzeli med povezanimi politikami

V EU deluje okoli 7.000 finančnih institucij, ki so od leta 2014 naprej upravljale s 34 trilijoni 
evrov v celotnih sredstvih (ECB). To znaša 235 % BDP EU. Finančna kriza je zgolj zaostrila ta 
problem. Leta 2009 je Mario Draghi povedal, da so »zaradi s krizo povezanih združitev števil-
ne banke postale še večje, ne manjše. Moralno tveganje predstavlja veliko potencialno breme 
za davkoplačevalce in resno ogroža ohranjanje tržnega sistema.« (Finance Watch, 2015)

Evropska bančna federacija (EBF) trdi, da je bančni sistem EU »največji na svetu, s konsolidira-
nimi sredstvi, ki so trikrat večja kot v ZDA in skoraj štirikrat večja kot jih ima Japonska.« (EBF, 
2010) Bančni sistem v EU je tudi eden najhitreje rastočih glede na BDP. (Finance Watch, 2012)
Države upnice evrskega območja, Evropska centralna banka (ECB) in Evropska komisija so 
odigrale ključno vlogo pri reševanju dolžniške krize v evrskem območju od lega 2010 dalje. V 
primeru Slovenije svojega vpliva po finančni krizi leta 2008 niso uveljavljale prek posojil in po-
vezanih pogojev, temveč predvsem preko policy priporočil, postopkov in smernic politik. Tako 
so tudi imele te evropske institucije veliko vlogo pri oblikovanju državnih politik, zakonov in 
praks, zlasti glede državnega zadolževanja in povezanih fiskalnih politik.

Zahtevana privatizacija in prestrukturiranje bančnega sistema sta temeljni usmeritvi, pove-
zani z javnim dolgom, ki jasno ponazarjata ukrepe za okrevanje slovenskega gospodarstva, 
še posebej v obdobju krize. Vendar pa lahko vlada sprejete ukrepe izvaja le, če za to obstaja 
pravna podlaga, zato je v času krize prišlo da kar nekaj regulativnih sprememb in reform. 
Poleg tega sta na višino našega javnega dolga neposredno vplivala tudi prestrukturiranje ban-
čnega sektorja in bančni stresni testi, ki so bili med pomembnejšimi in bolj zanimivimi pristo-
pi, ki so vplivali na oblikovanje in izvajanje politik kriznega upravljanja države.

2.2.1 Zahtevana privatizacija

Zakonitost zagovarjanja privatizacije s strani Evropske komisije je vprašljiva, saj 345. člen Po-
godbe o delovanju Evropske unije (PDEU) zahteva, da mora EU zavzemati nevtralno stališče 
o javnem oziroma zasebnem lastništvu podjetij: »Pogodba v ničemer ne posega v lastninsko 
pravno ureditev v državah članicah.« (PDEU, 2007) Vendar se poskuša privatizirati zdravstveni 
sistem, nepremičnine v lasti države, državne banke, javna energetska podjetja, prometno in-
frastrukturo in poštne storitve ter vodne službe. Takšno donosno premoženje se pogosto po 
zelo ugodnih cenah prodaja tveganim investicijskim skladom in v večini primerov za vlade to 
pomeni dolgoročno izgubo. Po drugi strani pa raziskave IMF in evropskih univerz ugotavljajo, 
da ni dokazov, ki bi potrdili, da so podjetja v zasebni lasti bolj učinkovita (IMF, 2004). Naspro-
tno, privatizacija je povzročila znižanje plač, slabše pogoje dela in večjo plačno neenakost 
(PSIRU, 2014). Zaradi vse prepogostega nepotizma in konfliktov interesov se je povečala tudi 
korupcija. Še huje pa je, da v primeru trenda privatizacije po EU majhna skupina pravnih in 
finančnih družb žanje velike dobičke v novem valu privatizacij, ki jih je sprožila kriza. To velja 
tudi za povezane finančne in pravne svetovalce ter revizijske hiše. (Vila in Peters, 2017)

Privatizacija javnih služb in državnega premoženja je že od začetka krize stalnica evropske po-
litike. To je še posebej očitno v državah (a ne izključno v tistih), ki so podpisale memorandume 
o soglasjih s trojko EU-ECB-IMF in sporazume o finančni pomoči (v okviru Evropskega meha-
nizma stabilnosti (ESM, prej EFSF)). Polega tega je EU že desetletja izvajala podobno politiko in 
Evropska komisija je začela zelo odkrito izražati svojo podporo privatizaciji.

Tudi slovenske vlade podpirajo privatizacijo, privatizacija je bila eden glasnejših argumentov, 
ko je razprava nanesla na znižanje visokega javnega dolga, in sicer da bi ga s prodajo podjetij 
v državni lasti lahko znižali. Drug pogosto argument znižanja javnega dolga je bil, da je država 
mednarodni skupnosti obljubila, da bo privatizirala podjetja v državni lasti. Navkljub navijaški 
retoriki, ki je zagovarjala zasebno upravljanje, pa se je izkazalo, da so številni prejemniki kon-
cesij in kupci privatiziranega premoženja prav podjetja v državni (tuji) lasti.
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Primer zagovarjanja in implementacije politik EU v zvezi s privatizacijo so tudi Pogledi Banke 
Slovenije na strateške izzive ekonomske politike v Sloveniji iz leta 2014. Kjer je Banka Slovenije za-
trjevala, da je privatizacija ključna za gospodarski razvoj in zahtevala racionalizacijo stroškov 
izobraževanja, zdravstveno in pokojninsko reformo ter reformo trga dela, reorganizacijo lokal-
ne uprave in učinkovitejšo porabo socialnih transferjev in subvencij. (Banka Slovenije, 2014)
V tem okvirju je bila ustanovljena nova institucija, Slovenski državni holding (SDH), ki je bil 
ustanovljen leta 2014, z namenom izvajanja odprodaje in privatizacije podjetij v državni lasti 
ter upravljanja podjetij v državni lasti v svojem portfelju. Sledila je predstavitev možnosti od-
prodaje petnajstih podjetij v državni lasti, vključno z drugo največjo banko (NKBM), državnim 
letališčem (Aerodrom Ljubljana), največjo skupino prehranskih podjetij (Žito) največjim tele-
komunikacijskim operatorjem (Telekom Slovenije) in drugega premoženja. Čeprav večina v 
Sloveniji verjame, da je za državo dobro, da ostanejo banke v domači lasti, so se banke v lasti 
države v dolžniški krizi pokazale kot veliko breme. Tako je ekonomist Mojmir Mrak, na primer, 
ugotavljal, da nam upravljanje državnih bank pač ne gre ravno od rok. (Finance, 2017) 

2.2.2 Pravna podlaga za reforme

Leta 2012 je Vlada Republike Slovenije sprejela Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), 
ki je bil ena najpomembnejši zakonodajnih sprememb pri uvajanju varčevalnih ukrepov na 
različnih področjih. (Ministrstvo za finance, 2014. Zakon za uravnoteženje javnih financ) Z za-
konom so bili uvedeni različni ukrepi:
• Plače v javnem sektorju so se leta 2012 znižale za 3% (leta 2013 pa za dodatnega 1.3 %).
• Racionalizacija drugih prejemkov in nadomestil za javne uslužbence.
• Nova pokojninska in delovna zakonodaja.
• Rezi v druge prejemke, povezane s politiko trga dela, socialno in družinsko politiko.

Poleg tega je Ustavno sodišče omejilo referendume, ki bi lahko zaustavili gospodarske, struk-
turne reforme. Vlada je od Sodišča pričakovala prepoved takih referendumov, ker naj bi bilo 
uveljavljanje varčevalnih ukrepov ključno za zagotavljanje srednjeročne finančne stabilnosti. 
Sodbo pa lahko interpretiramo tudi kot omejitev pravice do referenduma oziroma kot oviro 
demokraciji. Sodišče je svojo odločitev utemeljilo s tem, da imajo ustavne vrednote, kot je 
razvoj gospodarstva, socialne varnosti in mednarodnih obveznosti, zaradi teže krize pred-
nost pred pravico referenduma. Sledil je tudi zapis fiskalnega pravila v Ustavo maja 2013.3 
Sprememba Ustave in sprejeti Zakon o fiskalnem pravilu, po mnenju nekaterih lahko krepita 
fiskalno disciplino. ( Jazbec, 2014)

2.2.3 Prestrukturiranje bančnega sistema

Po podatkih Banke Slovenije je znašal neposredni delež lastništva države v bančnem sektorju 
do leta 2008 zgolj 17,9 %. Samo v letih 2008 do 2014 je država za dokapitalizacijo bank plačala 
5,2 milijarde evrov, medtem ko je prenos slabih terjatev na državno slabo banko državo stal 
dodatnih 1,5 milijarde evrov. Med letoma 2007 in 2012 je država podprla več dokapitalizacij 
dveh največjih slovenskih bank, NLB in NKBM. Dokapitalizacije NLB so tako dejansko pomeni-
le tudi finančno pomoč zasebni belgijski banki KBC, nekdanji solastnici NLB. (Drenovec, 2015)
Podatki kažejo, da je bil po letu 2008 velik del zunanjega dolga bank pretvorjen v zunanji dolg 
države. Ekonomist Franček Drenovec poudarja dva ključna dejavnika, ki sta prispevala k dotlej 
najvišji rasti javnega dolga, ne da bi pozitivno vplivala na gospodarsko rast ali blaginjo:
• kumulativni pritisk davčnih rezov, ki je povzročil izgube v višini 5,1 milijarde evrov oz. 

14 % BDP; in
• pustošenje bančnega sektorja, ki je povzročilo 5,9 milijarde EUR izgube oz. 16 % BDP. 

(Drenovec 2015)

3  Državni zbor Republike Slovenije je 31.5.2013 sprejel ustavni zakon o spremembi 148. člena Ustave Republi-
ke Slovenija (Uradni list 47/13)
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Vendar pa za vse države v evrskem območju niso veljala enaka pravila o bančni pomoči. 
Pravila državne pomoči še niso bila sprejeta, a ko se je bančna kriza razširila na periferijo, 
so se začela izvajati bolj dosledno. Države na obrobju so bile tako prisiljene dokapitalizirati 
svoje banke pod precej strožjimi pogoji Evropske komisije kot so pred tem veljali za stare 
članice. (Berznik in Furlan, 2015) Izguba suverenosti v državah na obrobju je bila veliko več-
ja, kar je bilo očitno vsakič, ko sta Francija in Italija presegli omejitve primanjkljajev in zadol-
ženosti. (Lapavitsas, 2012)

Ena od posledic prestrukturiranja bank je bila ustanovitev Družbe za upravljanje terjatev bank 
(DUTB), tako imenovane slabe banke, ki je bila ustanovljena z namenom pokrivanja izgub fi-
nančnega sistema. V tem primeru je bil torej ločen pravni subjekt oblikovan kot javni subjekt, 
s katerim upravlja vlada. Slaba banka odkupuje slabe naložbe drugih bank, da bi bilanco neu-
spešnih bank očistila slabih terjatev. (Investopedia) Enajst držav članic EU je uporabilo to obli-
ko državne pomoči, ki je v obdobju med leti 2008 in 2014 stala 188,5 milijarde evrov oz. 1,5 % 
BDP EU. (Vila in Peters, 2017)

Septembra 2012 je vlada sprejela predlog zakona o ustanovitvi DUTB z namenom, da bi pre-
nesla slabe terjatve bank in tako očistila njihove bilance. Tako DUTB kot SDH sta bila ustanov-
ljena z namenom reševanja bančne in državne dolžniške krize. Pomanjkljivost se kaže pri pre-
glednosti delovanja DUTB, saj je ta večkrat zbujala pomisleke, zaradi vidne vloge pri reformi 
bančnega sistema in posledično v gospodarstvu.

Izračun Banke Slovenije o velikosti »bančne luknje« je posledično določil raven državnega za-
dolževanja oz. javnega dolga in tako neposredno vplival na obseg socialne države in razvoj. 
Revizijsko poročilo Računskega sodišča pojasnjuje v Učinkovitost načrtovanja zadolževanja v letu 
2013 in prvi polovici leta 2014, da so »operativni cilji glede zadolževanja, ki jih določata progra-
ma financiranja za fiskalni leti 2013 in 2014, določeni le z določitvijo dolžniških instrumentov, 
brez konkretnejših usmeritev, iz katerih bi izhajalo,kakšna tveganja sme Ministrstvo za finance 
prevzeti za doseganje čim nižjih stroškov zadolžitve in kakšno strukturo portfelja naj pri tem 
skuša doseči.« (Računsko sodišče, 2015)

2.2.4 Vprašljivost bančnih stresnih testov

Moč, ki jo ima centralna banka je izjemna, ampak manjka institucionalna varovalka, ki bi nad-
zorovala njeno delo. Nadzor nad banko je izjemno pomanjkljiv. Guverner Boštjan Jazbec je z 
viceguvernerji zadnja leta krojil usodo Slovenije. Kot razkriva kriminalistična preiskava Banke 
Slovenije, je imel guverner zadnjo besedo pri izračunu slovenske bančne luknje v procesu ce-
lovitega pregleda kakovosti sredstev in stresnih testih.

Kontroverzna je bila tudi vloga svetovalcev pri bančnih testih. Medtem ko so različne slo-
venske institucije dotlej ocenile, da bo za dokapitalizacijo državnih bank dovolj 1,5 milijarde 
evrov, so svetovalna podjetja Oliver Wyman in Roland Berger ter revizijske hiše E&Y in Deloi-
tte, ki sta jih brez javnega razpisa imenovali Evropska komisija in ECB, trdili, da bo zanjo treba 
odšteti dvakrat več sredstev. (Mekina, 2013) Poleg tega sta Deloitte in E&Y priznali, da metode 
vrednotenja, ki so bile uporabljene pri izračunu kakovosti sredstev, niso bile skladne z med-
narodnimi računovodskimi standardi. (Breznik in Furlan, 2015) In čeprav so Oliver Wyman in 
sodelujoča podjetja pri izračunu bančne luknje zaslužila okoli 30 milijonov evrov, največ, kar je 
in verjetno bo Slovenija kadarkoli plačala za neko raziskavo, je bil postopek »izračuna« po ugo-
tovitvah kriminalistov presenetljivo neprofesionalen. (Mekina, 2017) 

Evropski Direktorat za konkurenčnost, ECOFIN in ECB se nista strinjala z narejenimi izračuni. 
Leta 2013 sta tako vztrajala, da se najeme neodvisne zunanje svetovalce za izvedbo stresnih 
testov bank, za to pa je bilo treba plačati veliko višjo ceno. Velikost bančne luknje, ki so jo iz-
računali zunanji svetovalci, je določila višino državne zadolžitve – javnega dolga, in s tem ne-
posredno vplivala na obseg socialne države. Ekonomist Velimir Bole iz Ekonomskega Inštituta 
EIPF je leta 2017 znova izračunal velikost bančne luknje in ugotovil, da je umetno ustvarjena 
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panika in pretiravanje glede krize državo stalo vsaj dodatnih 1,5 milijarde evrov ali več samo 
za reševanje NLB in NKBM leta 2013. Z drugimi besedami, presežek denarja, ki je bil med krizo 
po nepotrebnem vložen v ti dve banki, je danes praktično izgubljen. (Repovž, 2017)

Danes sta Banka Slovenije in njen guverner pod drobnogledom kriminalistov, slednji pa je 
bil vseeno v Bruslju nedavno imenovan za člana Enotnega odbora za reševanje bank (Single 
Resolution Board – SRB), katerega naloga je zagotoviti reševanje propadajočih bank z mini-
malnim učinkom na realno gospodarstvo in javne finance. Namen preiskave je ugotoviti ali 
so prebivalci preplačali reševanje NLB. Glede na ugotovitve, je metodologija nastajala sproti 
na sestankih usmerjevalnega odbora, kjer je imel glavno besedo guverner, ki je zdaj obtožen 
zlorabe položaja. V predkazenskem postopku kriminalisti preučujejo tudi, ali smo zgolj v NLB 
vložili 1,5 milijarde evrov preveč. (Mekina, 2017)

Presenetljivo je, da je zaradi kriminalistične preiskave guvernerja predsednik ECB Mario Draghi 
različnim javnim institucijam v Sloveniji poslal protestna pisma. Tudi član izvršilnega odbora 
ECB, Yves Mersch, je maja 2017 poslal pismo predsedniku slovenskega parlamenta, Milanu 
Brglezu, v katerem je v imenu ECB nasprotoval aktualnemu spreminjanju Zakona o Banki Slo-
venije. Iz odgovora Milana Brgleza je moč razbrati, da ECB »zahteva … ponovno-posvetovanje«.
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3. Pravni okvir in regulatorni nadzorni mehanizmi

3.1 Fiskalno pravilo

Cilji fiskalne politike so določeni v Nacionalnem reformnem programu in v Programu stabil-
nosti. Ključni dokument na področju načrtovanja zadolževanja države je program financiranja 
državnega proračuna, ki ga sprejme vlada in določa strateške ter operativne cilje zadolževanja 
za leto, v katerem velja. (Ministrstvo za finance, Fiskalna politika) 

Računsko sodišče ugotavlja v svojih poročilih, da naj bi strategija zadolževanja4 predvsem dala 
usmeritev Ministrstvu za finance o stopnji tveganj, ki jih lahko sprejme, da bi minimiziralo 
stroške zadolževanja. Pomemben korak naprej na tem področju je bila ustanovitev Odbora za 
upravljanje s tveganji in dolžniške kapitalske trge na Ministrstvu za finance, v okviru katerega 
naj bi se zagotovilo tudi ustrezno dokumentiranje odločitev, kar bi med drugim omogočilo 
kasnejše lažje reproduciranje okoliščin v času sprejemanja odločitev. Dokumentiranje analiz in 
odločitev, ki so bile sprejete na podlagi teh analiz, namreč ni bilo celovito. (Računsko sodišče, 
2O15) snovna naloga Sektorja za upravljanje z dolgom državnega proračuna je zadolževanje 
za potrebe izvrševanja državnega proračuna ter servisiranje obveznosti državnega proračuna 
iz naslova dolga. Sektor poroča o stanju in strukturi državnega dolga domačim in mednaro-
dnim institucijam, pa tudi bonitetnim agencijam. (IMF – Divjak in Ministrstvo za finance – Di-
rektorat)

84. člen Zakona o javnih financah določa, da o sklepanju poslov v zvezi z zadolževanjem drža-
ve in upravljanjem z državnimi dolgovi odloča minister, pristojen za finance, na podlagi letne-
ga programa financiranja proračuna. (URL, št. 101/13) Država lahko porabi toliko kot proizve-
de, kar bi lahko pomenilo manj sredstev za socialne pravice, zdravje, izobraževanje, pokojnine, 
kulturo in podobno. (Fiskalno pravilo)

Julija 2015, je državni zbor sprejel zakon o fiskalnem pravilu, s katerim država konkretneje 
opredeljuje, kako bo obvezo najvišjega pravnega akta države uresničevala v praksi.5 Zlato fi-
skalno pravilo zapisano v ustavo preprosto pomeni, da morajo biti prihodki in izdatki državne 
blagajne v ravnovesju. Za ekonomista Roka Kralja je fiskalno pravilo »v pogojih, ko je država 
povsem izgubila nadzor nad monetarno politiko, nekaj povsem iluzornega.« (Kralj, 2012)
Zakon o fiskalnem pravilu, ki podrobneje opredeljuje ustavno načelo srednjeročne uravnote-
ženosti, zahteva postopno odpravo strukturnega primanjkljaja sektorja države. (Ministrstvo 
za finance – Fiskalna politika) Določa način in časovni okvir izvajanja načela srednjeročne 
uravnoteženosti prihodkov in izdatkov proračunov države brez zadolževanja in merila za dolo-
čitev izjemnih okoliščin ter način ravnanja ob njihovem nastopu.6 (Ministrstvo za finance – Fi-
skalno pravilo) Ker si države denar izposojajo, morajo velik del svojih proračunskih prihodkov 
namenjati za servisiranje dolga oziroma vračanje glavnice in obresti namesto za delovanje 
države. Uravnoteženje proračuna torej ne pomeni, da »porabimo le toliko, kolikor ustvarimo«, 
temveč da porabimo zgolj delež ustvarjenega, ostalo pa je namenjeno finančnim institucijam. 
(Kralj, 2012) Če fiskalnega pravila ne bi bilo, bi država lahko spodbudila gospodarsko dejav-
nost in ustvarila dodatne prihodke, ki bi jih lahko deloma namenila odplačilu dolga.

4  Ker vlada teh smernic ni sprejela, je bilo ministrstvo prisiljeno izvajati konservativno politiko zadolževanja, da 
bi kar najbolj minimiziralo ta tveganja.
5  Prihodki in izdatki proračunov države morajo biti srednjeročno uravnoteženi brez zadolževanja, ali pa mora-
jo prihodki presegati izdatke (razen v izjemnih okoliščinah). S tem je fiskalno pravilo postalo ustavno načelo. Mogoče 
bo deklarativni zapis tega pravila v najvišji pravni akt države pripomogel k večji zavzetosti za odpravo primanjkljaja. 
Lahko da tudi tujina v takšni opredelitvi vidi večjo kredibilnost države. (Kordež, 2013)
6  Izvajanje fiskalnega pravila določa Zakon o javnih financah. 
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Fiskalni svet je bil ustanovljen na podlagi leta 2015 sprejetega Zakona o fiskalnem pravilu kot 
neodvisen in samostojen državni organ, ki nadzira vodenje javnofinančne politike. Fiskalni 
svet ima tri člane, finančne strokovnjake, ki nadzorujejo fiskalna pravila, ocenjujejo makroe-
konomske in proračunske napovedi, ocenjujejo javnofinančno vzdržnost in presojajo osnutke 
zakonov, ki pomembno vplivajo na proračun. Njegov predsednik Davorin Kračun je pojasnil: 
»Zaradi neodgovornega fiskalnega obnašanja se lahko začne kopičiti javni dolg. Ko je treba 
odšteti za njegovo servisiranje na vsem lepem pomembnem del javnih izdatkov, pa se začenja 
pot navzdol, ki jo je težko zaustaviti. Zato moramo pravočasno zaznati, ali je fiskalna politika 
države vzdržna tudi dolgoročno.« (Zupanič, 2017) Izpostavil je, da naloga Fiskalnega sveta ni 
odločati o tem, kako država denar porablja, ampak o makroekonomskih razmerjih med javni-
mi prihodki in izdatki ter o tem, ali to razmerje ustreza makroekonomskim razmeram in napo-
vedim. Poudaril je še, da je »njihova naloga, da najprej vlado, potem pa parlament opozorimo, 
da se dogajajo stvari, zaradi katerih sodimo, da smo v tveganem območju«. (Zupanič, 2017)
Čeprav ima fiskalni svet relativno široko področje delovanja, sta njegova člana zaposlena le 
za polovični čas, ob pomoči maloštevilnih strokovnih sodelavcev. Zato se postavlja vprašanje, 
kako naj torej svet kakovostno izvaja številne in zahtevne z zakonom predpisane naloge? No-
voimenovani svet bi lahko svoje naloge in obveznosti opravljal celostno in kakovostno samo v 
sodelovanju z zunanjimi institucijami z zadostnim strokovnim znanjem in izkušnjami, še pose-
bej UMAR. (UMAR, 2016)

Če bo vlada načrtovala na napačnih predpostavkah, bo vedno znova kršila svoj lasten zakon 
in imela velike težave pri spoštovanju ustave. Za delovanje fiskalnega pravila pa so ključnega 
pomena kakovostne napovedi gibanja gospodarske rasti. Ključne so torej kvalitetne napovedi. 
(Damjan, 2012)

Ekonomisti si tukaj sicer niso enotni. Recimo ekonomist Jože P. Damjan razlaga »Kadar je drža-
va v recesiji, ji fiskalno pravilo avtomatsko omogoča večji deficit, s čimer lahko poveča social-
ne transferje in z znižanjem davkov ali javnimi investicijami spodbuja gospodarstvo. Ko pa je 
gospodarstvo v konjunkturi, pa fiskalno pravilo zahteva, da ima država javnofinančni presežek 
in si torej dela zaloge za slabe čase. Fiskalno pravilo tako avtomatsko vodi do tega, da je čez 
celoten gospodarski cikel (faza recesije in faza konjunkture) proračun uravnotežen, (…) zaradi 
česar se javni dolg postopoma ob naraščanju BDP relativno znižuje.« (Damjan, 2012) Ampak 
ekonomist Franjo Štiblar pa trdi, da je uvedba fiskalnega pravila škodljiva, ker odpravlja fiskal-
ni instrument ekonomske politike, vodi ekonomsko in socialno škodljivo fiskalno zategovanje, 
sloni na napačni teoriji in zmanjšuje ekonomsko suverenost države po diktatu ordoliberalcev. 
Po njegovem mnenju je pri uveljavitvi fiskalnega pravila normativna ureditev preobsežna, me-
todologija vprašljiva, statistični podatki pa slabi, kar vodi v napačno empirijo, prispevala pa je 
tudi k »izgubljenemu desetletju« države. (Štiblar, 2017)
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3.2 Organi spremljanja in nadzora

Slovenija dvakrat letno poroča Eurostatu o primanjkljaju in dolgu države. Pripravlja ga Stati-
stični urad v sodelovanju z Banko Slovenije in Ministrstvom za finance in zajema tudi napoved 
primanjkljaja in dolga države. (SURS, 2017) 

Računsko sodišče je prvič revidiralo javni dolg leta 2008 z revizijo Smotrnosti zadolževanja, 
načrtovanja, upravljanja in poročanja o javnem dolgu Slovenije v obdobju od leta 2003 do 2006. 
V reviziji je presojalo uspešnost pri doseganju načrtovanih ciljev na področju javnega dolga, 
učinkovitost zadolževanja za potrebe financiranja državnega proračuna in odplačilo glavnic 
dolga, smotrnost izdajanja državnih poroštev, ureditev in nadzor nad zadolževanjem preos-
talega javnega sektorja na ravni države, gospodarnost upravljanja z dolgom državnega pro-
računa ter preglednost in celovitost poročanja o javnem dolgu. (Računsko sodišče, 2008) V 
zaključnem poročilu je ugotovilo, da Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za finance v letih 
2003 do 2006 pri dodeljevanju poroštev Republike Slovenije nista ravnala učinkovito, saj nista 
postavila oziroma sprejela strateških usmeritev na ravni države. (Računsko sodišče, 2008a)

Druga revizija javnega dolga je ocenjevala uspešnost načrtovanja zadolževanja v letu 2013 
in prvi polovici leta 2014. Računsko sodišče se je odločilo izvesti revizijo, ki bi podala pre-
gled zadolževanja države in javnega dolga v letu 2013 in v prvi polovici leta 2014. Ker Vlada 
ni sprejela smernic za srednjeročno strategijo zadolževanja, je bilo ministrstvo prisiljeno 
izvajati konzervativno politiko zadolževanja, da bi kar najbolj minimiziralo tveganja. To so 
pokazale tudi analize dolžniškega portfelja, s katerimi niso bila zaznana posebna tveganja, 
ki se nanašajo na dolg, čeprav vlada ni formalno sprejela srednjeročne strategije. Računsko 
sodišče je Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu za finance podalo več priporočil, ki se 
nanašajo na oblikovanje srednjeročne strategije zadolževanja, izvedbo stresnih testov in 
dokumentiranje podlag in dejavnikov za pripravo letnega programa financiranja. Tveganja 
za uspešno izvršitev poslov zadolževanja se nanašajo tudi na pridobitev vseh potrebnih in-
formacij o stanju v državi, ki jih mora Ministrstvo za finance predstaviti morebitnim investi-
torjem. Posebne komunikacijske poti med Ministrstvom za finance in drugimi nosilci politik 
niso bile utečene. (Računsko sodišče, 2015)

Po pojasnilu predsednika računskega sodišča, Tomaža Vesela, je Banka Slovenije eden od 
organov, ki se najbolj upira nadzoru. Finančni sistem je dolga leta reguliral samega sebe, vse 
posledice takšnega nadzora nad samim seboj pa je razkrila finančna kriza. Zdaj se država to-
rej boji, kakšne nepravilnosti lahko revizija sodišča še razkrije v bankah in kakšne negativne 
vplive na celoten finančni sistem lahko imajo razkritja v takšni reviziji. (Boštic, 2016) 
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4 Priporočila

4.1 Večja preglednost in odgovornost

a. Načelo preglednosti je univerzalno
Vsak pomembnejši fiskalni ukrep bi se moral razviti na podlagi javne razprave, utemeljene 
z empiričnimi raziskavami in na znanstveni podlagi. Samo tako lahko države oblikujejo po-
litike in zakonodajne spremembe za vzpostavitev stabilnega, preglednega in odgovornega 
sistema javnih financ. Preglednost je tudi eno ključnih načel, vključenih v načrt in smernice 
za prestrukturiranje državnega dolga (Roadmap and Guide in Sovereign Debt Workouts), ki 
ga je sprejela Konferenca ZN za trgovino in razvoj – UNCTAD, za povečanje skladnosti, pra-
vičnosti in učinkovitosti prestrukturiranja državnega dolga. Načelo preglednosti nastopa 
tudi v Resoluciji OZN 69/319 o temeljnih načelih za prestrukturiranje državnega dolga, ki jo je 
sprejela Generalna skupščina ZN leta 2015. Preglednost se lahko doseže s pravočasnim po-
sredovanjem podatkov in postopkov, povezanih s prestrukturiranjem državnega dolga. Načrt 
in smernice UNCTAD so še strožje, saj zahtevajo, da so informacije o postopkih in javnih insti-
tucijah, zadolženih za reševanje dolga, ter povezani podatki dostopni javnosti. (UNGA 2015 in 
UNCTAD 2015)

Predlog
Številne informacije o državnem proračunu, dolgu, zapadlostih, obrestnih merah in podob-
nem so dostopne na spletu. Vseeno pa bi morali Ministrstvo za finance, Banka Slovenije in 
Fiskalni svet delovati transparentno ter pravočasno posredovati podatke in postopke, pove-
zane s pogoji za financiranje, upravljanje dolgov, prestrukturiranjem dolgov. Te institucije bi 
zato morale zagotoviti dostopnost informacij o prestrukturiranju dolgov, ki so bili preneseni 
na DUTB, ter o postopkih privatizacije, ki jih vodita SDH in DUTB, širši javnosti, tako da ne bi 
bile več obravnavane kot zaupne. Prav tako je težko razumeti, zakaj stresni testi, ki so bili pod-
laga za izračun bančne luknje, niso bili razkriti. Načelo razkritja je enajsto načelo UNCTAD o 
odgovornem državnem najemanju in dajanju posojil, ki določa, da »morajo biti ustrezni pogoji 
pogodbe o financiranju razkriti s strani države posojilodajalke, splošno razpoložljivi in pravo-
časno prosto dostopni na spletu za vse deležnike, tudi za vse prebivalce. (...) Pravne omejitve 
razkrivanja informacij morajo biti utemeljene z jasnim javnim interesom in razumno upora-
bljene.« (UNCTAD, 2012)

b. Vključitev vseh obveznosti javnih institucij v pravno opredelitev javnega dolga
V pravnem okviru bi moral obseg javnega dolga v idealnem primeru zajeti vse dolžniške in-
strumente, ki predstavljajo obveznosti javnih institucij. Zajemati bi moral poglavitne finančne 
obveznosti, nad katerimi ima nadzor vlada, kot sta tudi zadolženost občin in izdatkov za mo-
dernizacijo vojske. Za namene statistike bi moral skupni bruto javni dolg zajeti vse obveznosti 
iz dolžniških instrumentov (t.j. finančne terjatve, za katere mora dolžnik upniku plačati obresti 
in/ali glavnico na določen datum oz. datume v prihodnosti).

Predlog 
Zanimivo bi bilo pogledati, kakšen bi bil dolg države, če bi se mu prištel še dolg občin. Dolg 
države na centralni ravni je znašal slabih 31,3 milijona evrov (72,3 odstotka BDP), na lokalni 
ravni pa 777 milijonov evrov (1,8 odstotka BDP) v 2017. (SURS, 2018) Saj ko občina ne more 
poplačati dolga, ga mora poravnati država. Tako bi bilo tudi dobro, da bi javni dolg vključeval 
državna jamstva državnih in zasebnih podjetij ter dogovore o javno-zasebnih partnerstvih. 
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4.2 Civilno družbeni nadzor in spremljanje

a. Sodelovanje civilne družbe pri nadzoru javnih financ
Za krepitev preglednosti bi morala vlada sistematično uvajati mehanizme, ki bi omogočali so-
delovanje NVO pri nadzoru javnih financ (od izvajanja proračuna do pregledov proračuna in 
dolga ter davčne politike). Ti mehanizmi so šibki in vse prej kot pregledni in vključujoči. Vlada 
bi morala zagotoviti mehanizme, ki bi nevladnim organizacijam omogočali nadzor in jasno po-
kazali, da so njihove povratne informacije in mnenja nekje upoštevani. Glede na Mednarodno 
pobudo za proračun (International Budget Initiative) Slovenija ne zagotavlja veliko priložnosti 
za sodelovanje NVO v proračunskem postopku. V tem kontekstu pobuda priporoča zakono-
dajne obravnave o oblikovanju letnega proračuna, v katerih lahko sodeluje katerikoli član jav-
nosti ali civilne družbe. Pobuda zagovarja vzpostavitev formalnih mehanizmov, ki bi omogoča-
li pomoč organizacijam civilne družbe in najvišjim revizijskim organom ter bi pomenilo njihovo 
sodelovanje pri izvedbi pomembnih revizijskih preiskav. (Public participation, International 
budget initiative)

Predlog
Vzpostavitev redne delovne skupine, ki bi delovala lahko tudi kot forum za razprave med 
organizacijami civilne družbe in državnimi institucijami. Njeni člani bi bili predstavniki Mini-
strstva za finance RS, Banke Slovenije, Fiskalnega sveta, Računskega sodišča, Služba vlade za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko, vladne pisarne s predsedniki Komisije za nadzor javnih 
financ in Odbora za finance in monetarno politiko državnega zbora RS, pa tudi organizacije 
civilne družbe, kot so sindikati, NVO, ugledni visokošolski predavatelji, ki se ukvarjajo s podro-
čjem javnega dolga in podobno. Delovna skupina za javni dolg bi morala oblikovati (srednje-
ročno) strategijo zadolževanja (glej referenco na Računsko sodišče zgoraj), ki je vlada doslej še 
ni oblikovala, in sprejeti v zakonodajni okvir formalne smernice za odgovorno državno naje-
manje in dajanje posojil ter jih vključiti tudi v revizijska poročila.

b. Razvoj mehanizma za državljanski nadzor zadolževanja
Mehanizem za državljanski nadzor dolga je eden od načinov vključevanja civilne družbe v 
nadzor javnih financ. Utemeljen bi moral biti na analizi politike zadolževanja, ki jo je izvedla 
država. Politična vloga revizije je vezana na dve osnovni zahtevi: preglednost in demokratičen 
nadzor države s strani njenih prebivalcev. Pri preglednosti postopka zadolževanja pa ne gre le 
za demokratizacijo znanja in mobilizacijo družbe, temveč tudi za krepitev družbene participa-
cije za gospodarski model, ki je pravičnejši in ima več posluha za človekove pravice in okolje.7

7  Pomembna vprašanja so na primer: Zakaj je država prevzela nenehno naraščajoče dolgove? Katerim 
političnim izbiram in družbenim interesom služi kopičenje dolga? Kateri zasebni dolgovi so postali javni? Koliko se je 
država zadolžila za reševanje bank? Kakšna je odgovornost bank v procesu zadolževanja? Kakšno odgovornost imajo 
bonitetne agencije pri oceni državnega dolga, spodbujanju rasti stroškov dolga in omogočanju skrajnih špekulacij? 
Kakšni so družbeni, gospodarski, spolni, regionalni in ekološki učinki procesa zadolževanja in njegov vpliv na ljudi?
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Več držav je že vzpostavilo mehanizme nadzora nad stanjem dolga, z različno stopnjo vključe-
nosti prebivalcev in državnih institucij, pa tudi z različnimi učinki in posledicami:
• Grški parlament je leta 2015 oblikoval Odbor za resnico o javnem dolgu, ki ga je vodila pred-

sednica parlamenta Zoe Konstantopoulou in je izdal poročilo o svojih zaključkih ter ugotovi-
tvah. Odbor je imel pooblastilo za ozaveščanje o vprašanjih, povezanih z grškim dolgom ter 
za oblikovanje argumentov in možnosti v zvezi z odpisom dolga; 

• V Francij je nastal odbor za državljanski nadzor nad javnim dolgom leta 2014, odbor je izdal 
poročilo, ki ga je pripravila skupina strokovnjakov s področja javnih financ pod vodstvom 
Michela Hussona;

• V Španiji se je konec leta 2011 izoblikovala državljanska platforma za revizijo dolga (PACD), 
ki se ukvarja predvsem z občinskimi javnimi sredstvi. PACD je bila dejavna pri vzpostavitvi 
samoupravnih občinskih točk nadzora (OCM) po vsej Španiji, ki so potekale prek spletne 
platforme in delavnic ozaveščanja javnosti, kjer državljanom pomagajo pri oddaji poizvedb 
na občino prek spletne platforme, tako da so te javne in pregledne, namesto skrite v preda-
lu. Razvito spletno orodje pa omogoča tudi spremljanje objavljenih uradnih odgovorov na 
poslane poizvedbe. (Debt Audits)

Predlog
Zanimivo je opazovati dosežke civilne družbe pri nas, kjer se na primer preko novinarjev in 
državljanskega nadzora civilne družbe počasi razvija družbeni nadzor in veča zavest o nad-
zoru javnih financ, s čimer se počasi utira pot tudi k bolj institucionaliziranim revizijam dolga. 
Avtorji prve revizije so bili Franček Drenovec, Maja Breznik in Sašo Furlan leta 2015. Svojo 
analizo, rezultate in zaključke o slovenskem javnem dolgu so predstavili v knjigi Javni dolg: 
Kdo komu dolguje? Nedavno pa je slovenska državna televizija predvajala dokumentarni film 
Bančna luknja, v oddaji Ekstravisor, v katerih so raziskovalni novinarji razkrili bančne elite NLB, 
NKBM, Factor banke in Pro banke, njihove posle, mreže v tujini, pomanjkljivosti pri njihovem 
nadzoru in počasen pravosodni sistem. Zaradi nezakonitih transakcij, koruptivnih poslov v 
davčnih oazah in poneverb naj bi na bilancah bank nastalo več kot 5 milijard evrov izgub.8 
Tako so bile podane osnove za državljansko revizijo javnega dolga in organizacije civilne druž-
be bi jih morale izkoristiti za mobilizacijo državljanov in pridobljenega znanja za finančno pre-
glednost in odgovornost institucij ter zahtevati zavrnitev dolgov, ki so jih državljani prepoznali 
kot neupravičene.
 

c. Odpis nevzdržnih in nepravičnih dolgov
Zadolževanje bi moralo biti utemeljeno na predpostavki, da državljanov ne smejo bremeniti 
dolgovi, ki ne koristijo njihovi državi. Dolg je nelegitimen, kadar je nastal brez demokratičnega 
ali parlamentarnega soglasja, če so voditelji države zlorabili sredstva, jih uporabili za krepitev 
vojske ali zatiranje svojih državljanov, ali pa je bilo posojilo uporabljeno za slabo zamišljene ali 
koruptivne razvojne projekte (ki so na koncu propadli). (Eurodad) To so lahko tako-imenovani 
nelegitimni dolgovi nastali kot posledica vprašljivih bančnih stresnih testov in kot posledica 
sanacije bank t.i. bančna luknja.

8  Po dobrih štirih letih od že druge sanacije bank – ostaja ob več kot pet milijardni bančni luknji veliko 
vprašanj. (MMC RTV, 2018)
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4.3 Institucionalne reforme in reforme finančnega sektorja

d. Povečanje pooblastil Računskega sodišča
Revizije Računskega sodišča na področju javnega dolga bi morale biti upoštevane v oceni 
vzdržnosti dolga, ukrepi za zmanjšanje obsega prihodnjega dolga pa bi morali upoštevati 
predloge sodišča za razumnejšo javno porabo; določiti je treba tudi način, kako zagotoviti, da 
bodo prihodnja posojila dobronamerna, vračljiva ter najeta pregledno in za legitimne name-
ne. Vzdržnost dolga pa pomeni, da mora prestrukturiranje državnega dolga doseči stabilno 
stanje zadolženosti v državi dolžnici ob čim manjših stroških za gospodarstvo in socialne pra-
vice ter razvoj. (UNCTAD, 2015)

Predlog 
Revizije o stanju dolga bi morale vključevati naloge in obveznosti Ministrstva za finance, 
Banke Slovenije in Fiskalnega sveta. Računsko sodišče bi moralo imeti večje pristojnosti nad 
Banko Slovenije, saj je bila ta ena od ključnih institucij, ki so z izračunom bančne luknje tudi 
določile raven zadolženosti. Institucionalnih varovalk, ki bi vzpostavile nadzor nad Banko Slo-
venije, ni, čeprav druge evropske države to prakso poznajo ter jo izvajajo prek instituta zavor 
in ravnovesij na področju javnih financ.

S krepitvijo pooblastil državnim institucijam nadzora bi se krepila tudi odgovornost in legiti-
mnost politik in praks nadzorovanih institucij, t.j. Ministrstva za finance, Fiskalnega sveta in 
Banke Slovenije. Računsko sodišče Republike Slovenije bi moralo revizije na področju upravlja-
nja z dolgom izvajati na letni ravni in obveščati javnost o razkritjih tudi ko revidira delovanje 
finančnih javnih institucij kot je recimo DUTB. Vsa revizijska poročila niso dostopna javnosti ali 
pa so dostopna le deloma, oziroma njihova vsebina počrnjena. Za revizijske preiskave poveza-
ne z upravljanjem z javnim dolgom in njegovo vzdržnostjo bi moralo Računsko sodišče vzpo-
staviti formalne mehanizme za vključenost civilne družbe v podporo njegovim prizadevanjem. 
Merila za revizijo javnega dolga morajo voditi načela za odgovorno posojanje in zadolževanje, 
ki bi jih je razvila nova delovna skupina za javni dolg. Predlagali bi tudi, da se kadrovsko okrepi 
fiskalni svet, ker so vloga in naloge, ki mu jih nalaga zakon, preambiciozne za tako maloštevil-
no, a pomembno nadzorno telo. 

e. Manjšanje obsega finančnega sektorja
Finančni sektor bi bilo treba zmanjšati z davkom na finančne transakcije, omejitvami špekula-
tivnih financ in pretoka kapitala ter širjenjem družbenega nadzora, zlasti nad bankami, ki pre-
jemajo javna sredstva. (Fazi, 2016)

Predlog 
Davek na finančne transakcije (FTT) je eden od načinov kako se lotiti špekulacij in hkrati 
ustvariti pomembne prihodke. Vseevropski FTT bi lahko okrepil evropske finance in zmanjšal 
verjetnost za novo finančno krizo. Verjetno je Evropska komisija prav zato septembra 2011 
predlagala 0.1-odstotno obdavčitev trgovanja z delnicami in obveznicami ter 0.01-odstotno 
obdavčitev prometa z izvedenimi finančnimi instrumenti. Takrat je ocenila, da bi lahko na letni 
ravni ustvarila okoli 57 milijard evrov proračunskih prihodkov, če bi davek do leta 2014 spreje-
lo vseh 27 držav članic EU. (Evropska komisija, 2011)
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5 Zaključek

Raziskava analizira vprašljive bančne stresne teste in podaja oceno dinamike moči, povezane 
s prestrukturiranjem slovenskega bančnega sektorja. Obravnava politične, gospodarske in 
družbene posledice naraščajoče zadolženosti Slovenije, vključno s problemom povezanosti 
privatizacije in strukturnih reform s fiskalnim pravilom kot vodilnim načelom. Poleg tega želi 
pridobiti vpogled v dejavnike, ki so vplivali na zadolženost Slovenije v zadnjem času, in podati 
pregled politike javnega dolga. Opisuje fiskalno krizo države v evrskem območju in obete za 
demokratično prenovo. Hkrati pa ponudi tudi priporočila, ki bi lahko omogočila večjo pregle-
dnost in vključitev vseh obveznosti javnih institucij v pravno opredelitev javnega dolga. 

Priporočila zagovarjajo večjo vključenost civilne družbe in participativni mehanizem za javni 
nadzor dolga, ki lahko poda temelje za razmislek o odpisu nepravičnega dolga. Pomembne 
so tudi možnosti v okviru institucionalnih reform in reform finančnega sektorja, predvsem 
povečanje pooblastil Računskega sodišča in novi razmislek o manjšanju obsega finančnega 
sektorja. 

Bliskovita rast slovenskega javnega dolga v zadnjih desetih letih je bila očitno posledica šte-
vilnih dejavnikov. Pred krizo je bil javni dolg več kot 15 let stabilen in je znašal okrog 25% BDP 
vse do leta 2009, ko je začel postopoma rasti. Ta trend je dosegel vrhunec med krizo leta 
2014, ko se je vlada lotila reševanja bančne krize po objavi rezultatov stresnih testov. Vendar 
pa vse države v evrskem območju niso bile ustvarjene enake. Ko se je kriza razširila na obro-
bje EU, so se začela izvajati pravila o državni pomoči. Države na obrobju so bile tako prisiljene 
dokapitalizirati svoje banke pod precej strožjimi pogoji Evropske komisije kot so pred tem ve-
ljali za stare članice. (Breznik in Furlan, 2015) Zahtevana privatizacija in prestrukturiranje ban-
čnega sistema sta temeljni usmeritvi, povezani z javnim dolgom in okrevanjem gospodarstva. 
Vendar pa lahko vlade takšne ukrepe izvajajo le, če za to obstaja pravna podlaga. Na višino 
našega javnega dolga in povezane usmeritve so neposredno vplivali tudi celovit pregled ka-
kovosti sredstev bank in stresni testi, ki so bili med najpomembnejšimi in najbolj zanimivimi 
novimi pristopi k tej problematiki. Zelo kontroverzna je bila tudi vloga svetovalcev pri bančnih 
testih. Velikost bančne luknje, ki so jo izračunali zunanji svetovalci, je določila višino državne 
zadolžitve – javnega dolga, in s tem neposredno vplivala na obseg socialne države. 

Julija 2015 je bilo fiskalno pravilo zapisano v ustavo, da bi zagotovilo uravnoteženost prihod-
kov in izdatkov v državnih proračunih. Uravnoteženje proračuna torej ne pomeni, da »pora-
bimo le toliko, kolikor ustvarimo«, temveč da porabimo zgolj delež ustvarjenega, ostalo pa je 
namenjeno finančnim institucijam. (Kralj, 2012) Če fiskalnega pravila ne bi bilo, bi država lahko 
spodbudila gospodarsko dejavnost in ustvarila dodatne prihodke, ki bi jih lahko deloma na-
menila odplačilu dolga. Za delovanje fiskalnega pravila pa so ključnega pomena kakovostne 
napovedi gibanja gospodarske rasti. Ključne so torej kvalitetne napovedi rasti. (Damjan, 2012)

Računsko sodišče je prvič revidiralo javni dolg leta 2008 z revizijo smotrnosti zadolževanja, 
načrtovanja, upravljanja in poročanja o javnem dolgu Slovenije v obdobju od leta 2003 do 2006. 
Druga revizija javnega dolga je ocenjevala uspešnost načrtovanja zadolževanja v letu 2013 in 
prvi polovici leta 2014. Po pojasnilu predsednika računskega sodišča, Tomaža Vesela, je Banka 
Slovenije eden od organov, ki se najbolj upira njihovemu nadzoru. Zdaj se država torej boji, 
kakšne nepravilnosti lahko revizija sodišča še razkrije v bankah in kakšne negativne vplive na 
celoten finančni sistem lahko imajo razkritja v takšni reviziji. (Boštic, 2016)

Študija želi prispevati nova spoznanja o nerešenih debatah o dolžniški ekonomiji, stanju dol-
ga in povezani finančni krizi, v kateri je javni dolg v obdobju nekaj let bliskovito narastel. Nova 
spoznanja in podana priporočila o politikah se v glavnem osredotočajo na spremljanje pobud, 
ki lahko prispevajo k večji preglednosti in vključenosti. Priporočila so združena v tri vsebinske 
sklope: večja preglednost in odgovornost za približevanje bolj participativnemu pristopu, krepi-
tev mehanizmov upravljanja z javnim dolgom, (globalna) finančna arhitektura in reforme za po-
speševanje dolgoročne javnofinančne vzdržnosti. Vse tri poskušajo odgovoriti na predstavljena 
vprašanja in izzive, ki jih analizira študija, ter prikazati mogoče miselne tokove in orodja politike.
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