UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

Diplomsko delo

VPLIV GOSPODARSKE KRIZE NA JAVNO
UPRAVO V SLOVENIJI IN PRIMERJAVA Z
IZBRANIMI DRŽAVAMI EU
Nuša Mikelj

Ljubljana, januar 2014

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

DIPLOMSKO DELO

VPLIV GOSPODARSKE KRIZE NA JAVNO UPRAVO V SLOVENIJI
IN PRIMERJAVA Z IZBRANIMI DRŽAVAMI EU

Kandidatka:
Vpisna številka:
Študijski program:

Nuša Mikelj
04032706
Visokošolski strokovni študijski program Uprava prva stopnja

Mentor:

izr. prof. dr. Aleksander Aristovnik

Ljubljana, januar 2014

IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA
Podpisana Nuša Mikelj, študentka Visokošolskega strokovnega študijskega programa
Uprava prva stopnja, z vpisno številko 04032706, sem avtorica diplomskega dela z
naslovom: Vpliv gospodarske krize na javno upravo v Sloveniji in primerjava z izbranimi
državami EU.
S svojim podpisom zagotavljam, da:
‒ je priloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela;
‒ sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam
v predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili;
‒ sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v
seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s
fakultetnimi navodili;
‒ sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v
predloženo delo, in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu;
‒ se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerimi
so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o
avtorstvu in sorodnih pravicah, Uradni list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira
tudi z ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo;
‒ se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo
delo in za moj status na Fakulteti za upravo;
‒ je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z
objavo dela v zbirki Dela FU.

Diplomsko delo je lektorirala: Barbara Pintar, prof. slovenščine

Ljubljana, januar 2014

Podpis avtorice:

iii

POVZETEK
VPLIV GOSPODARSKE KRIZE NA JAVNO UPRAVO V SLOVENIJI IN PRIMERJAVA
Z IZBRANIMI DRŽAVAMI EU
Začetki gospodarske krize segajo v leto 2006/2007. Ta nepremičninska kriza se je kmalu
začela seliti na finančno področje, od tod naprej pa v realno gospodarstvo. Iz ZDA se je
hitro razširila po celem svetu in dosegla tudi našo deželo. Največji razlog za njen nastanek
lahko pripišemo človeškemu pohlepu. Namen diplomskega dela je predstaviti vzroke in
posledice gospodarske krize v Sloveniji, njeno cikličnost, potek, razsežnosti in posledice,
prikazati vladne rešitve na tem področju, primerjati stanje v javni upravi pri nas in v
izbranih državah EU, analizirati ukrepe ter podati lasten pogled na to aktualno
problematiko. Naloga vlade je bila in še vedno je spopad s krizo, blažitev njenih posledic
in izhod iz kriznih časov. Opisan bo vladni program reševanja krize z določenimi ukrepi.
Našo državo je tako kot večino drugih zajelo varčevanje na vsakem koraku. Javna uprava
se temu trendu ni mogla izogniti. V diplomskem delu bodo izpostavljeni vplivi na javno
upravo, vladni odgovor v obliki nove zakonodaje ter posledice krize za javno upravo.
Slovensko gospodarstvo in javno upravo radi primerjamo z drugimi evropskimi državami,
tako da bo v nadaljevanju analizirano stanje gospodarstva in javne uprave v Nemčiji,
Grčiji ter Avstriji. V zadnjem poglavju bodo glede prihodnosti javne uprave v Sloveniji
podana mnenja naših vodilnih strokovnjakov in moje razmišljanje o bodočnosti naše
države, našem izvozu kot nosilcu našega gospodarstva ter javni upravi v bodoče. Cilj
diplomskega dela je ugotoviti, če je vlada pravilno zastavila svoje delo, pogledati v
prihodnost javne uprave v Sloveniji in EU ter gospodarsko stanje države. Iz mojih
ugotovitev sledi, da smo se zaradi realiziranih protikriznih ukrepov izognili »gršemu
scenariju«, vendar stanje v gospodarstvu in javni upravi ni rožnato. Verjetno se bo
racionalizacija javne uprave nadaljevala, saj bližnjega izhoda iz krize še ni videti.
Ključne besede: racionalizacija,
gospodarska kriza, vlada RS, EU.
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SUMMARY
IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS ON PUBLIC ADMINISTRATION IN
SLOVENIA AND COMPARISON WITH SELECTED EU COUNTRIES
The beginnings of the economic crisis went back from year 2006/2007. Very soon did this
real estate crisis start to migrate to the financial sector, and from here on to the real
economy sector. It started to migrate from USA around the world, and very soon reached
our country. The biggest reason for its origins can attributable to human greed. The
purpose of this thesis is to present the causes and consequences of the economic crisis in
Slovenia, cyclicality, course, dimensions and its consequences. To present government
solutions in this field, a comparison of the situation in public administration in Slovenia
and selected EU countries, the analysis of actions and to point out my own personal view
of the current problems. The task for our government was and still is how to tackle the
crisis, mitigation of its consequences, and exit from those bad times. The governments
resolving program will be present with its resolving actions. Slovenia, like most of other
countries, covered saving at every step. The public administration could not avoid this
trend. In this thesis, impacts on public administration will be presented. Our governments
answer in form of new legislation and consequences of crisis regarding public
administration. We like to compare Slovenian economy and public administration with
other European countries. We will also present the economic and public administration
situation in Germany, Greece and Austria. In the last chapter we will present the future of
public administration in Slovenia and provide opinions of our leading experts, as well as
my personal opinion. The aim of the thesis is to determine if the government is on the
right way to work this out, to look into the future of public administration in Slovenia, EU
and the economic situation of country. From my findings you can see, that Slovenia has
realized the anti-crisis measures to avoid this »scenario«, but the state of the economy
and public administration is not rosy. The streamlining of public administration will
probably continue, as a close exit of the crisis is not yet visible.
Keywords: streamlining, public administration, anti-crisis measures, saving, economic
crisis, Republic Slovenia s government, European Union.
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1 UVOD
Za diplomsko delo z naslovom »Vpliv gospodarske krize na javno upravo v Sloveniji in
primerjava z izbranimi državami EU« sem se odločila zaradi aktualnega dogajanja v
Sloveniji in po svetu (EU). Gospodarska kriza se je dotaknila vsakega izmed nas in je
zavoljo svoje negotovosti še zelo zanimiva. V ZDA se je nepremičninska kriza razvila v
globalno finančno krizo, ki pa je posledično sprožila alarm na trgu kapitala. Prava kriza se
je začela, ko na trgu ni bilo več likvidnosti oz. solventnosti. Slovenija ni samozadostna
država, je ranljiva in je zato tudi zelo odvisna od dogajanja na svetovnem trgu. Evropska
unija svojim državam članicam daje smernice za reševanje gospodarske in finančne krize,
vendar ima vsaka država svoj vladni program za reševanje le-te. Nekatere države so
uspešno prebrodile krizo, druge nekoliko slabše. Temu sledijo ukrepi ekonomske politike,
strukturnih sprememb in predlogi za omilitev krize oz. izhod iz nje.
Namen in cilj mojega diplomskega dela je pojasniti vzroke in posledice gospodarske krize
v Sloveniji, predstaviti vladne rešitve na tem področju, primerjati stanje v javni upravi v
Sloveniji in izbranih državah EU, analizirati predvidene/izvajane ukrepe in podati lasten
pogled na to zelo perečo ter aktualno problematiko. Cilj je ugotoviti, če je vlada (kot
glavni akter z močjo reševanja krize) pravilno zastavila svoje delo in pogled v predvideno
prihodnost javne uprave v Sloveniji ter EU.
V svoji diplomi želim potrditi naslednje hipoteze: da je stanje v javni upravi odraz
gospodarskega in političnega stanja države; da je Slovenija kot izvozna država odvisna od
svetovnega trga, tako da je racionalizacija javne uprave odsev globalnega gospodarstva,
ter da je gospodarska kriza cikličen pojav, pri katerem verjetno (še) nismo dosegli dna,
zato se bodo delovne razmere za zaposlene v javni upravi še slabšale.
Diplomsko delo bo sestavljeno iz informacij, pridobljenih iz prebiranja knjižnih izdaj
slovenskih in tujih vodilnih strokovnjakov, vladnih podatkov (internetni arhivi vladnih
programov, zakonodaja) in ostalih internetnih člankov ter objav. Uporabila bom
makroekonomsko raziskavo (finančna kriza je globalen proces in ne more biti omejen
samo na Slovenijo). Z deskriptivno in zgodovinsko metodo bom predstavila dejstva, ki so
se že zgodila in zato nanje nimamo vpliva. Osnovna tema diplomske naloge je namenjena
vzrokom in posledicam krize na javno upravo ter primerjavi stanj v javni upravi v Sloveniji
in izbranih državah EU. Na podlagi dejstev in mnenj bom poskušala priti do novih sklepov
ter napovedi glede prihodnosti javne uprave v Sloveniji in EU, zato bom uporabila metodo
kompilacije.
Na začetku diplomskega dela bom razložila izvir nastanka gospodarske in finančne krize,
časovno zaporedje dogodkov v ZDA (2007) in kako se je kriza širila na ostale dele sveta
(tudi na Slovenijo). Predstavila bom, kakšni so bili vzroki za nastanek krize ter kako je
kriza potekala. Kriza je dinamičen pojav, ki se zelo pogosto spreminja, kar se kaže v obliki
poslovnih ciklov. Raziskala bom, kako cikli potekajo in kako vplivajo na gospodarstvo ter
njene prebivalce. Na koncu bom prikazala, kakšne so bile posledice krize v Sloveniji,
izbranih državah EU in svetu.
V naslednjem obsežnejšem poglavju bom razpravljala, kako se je Vlada Republike
Slovenije lotila programa reševanja gospodarske in finančne krize, oz. kako je bila
zastavljena slovenska izhodna strategija od leta 2010 do konca letošnjega leta (2013).
Izhod iz gospodarske krize oz. gospodarsko rast naj bi dosegli z ukrepi ekonomske
politike, strukturnimi ukrepi in institucionalnimi prilagoditvami (tudi v mednarodnem
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okolju). S kombinacijo teh ukrepov naj bi dosegli cilj izhodne strategije, da bo
gospodarska rast zaživela. Tako naj bi se krepilo konkurenčno gospodarstvo, izboljšal
socialni položaj najšibkejših in ustvarila nova delovna mesta. Pa je vse to res?
Gospodarski kazalci in socialna klima kažejo/bodo pokazali svoje.
V nadaljevanju diplomskega dela bom prikazala, kako je gospodarska kriza vplivala na
javno upravo v Sloveniji. Torej kakšni so bili ti vplivi gospodarske krize in varčevanja na
javno upravo, katere so bile zakonodajne spremembe kot posledice krize ter kakšne so
bile posledice za javno upravo kot organizacijo (trenutne in predvidene) ter njene
zaposlene.
Sledeče poglavje odraža stanje javne uprave izbranih držav EU, kot posledice gospodarske
in finančne krize na javno upravo v EU. Izbrane države so Grčija, Nemčija ter Avstrija.
Grčijo sem izpostavila, ker predstavlja šolski primer ene izmed držav, ki jo je globalna
gospodarska kriza (najbolj?) pripeljala do prevelike zadolženosti (poleg Španije, Irske,
Italije …). V tem primeru lahko govorimo o gospodarski nekonkurenčnosti (dobila je
pomoč iz sredstev EU, tudi na račun Slovenije) in veliki odvisnosti od drugih držav EU.
Mnogo ekonomistov meni, da Grčija dolga ne bo zmožna vrniti, bolj verjeten bo odpis
dolga. Grčija bo morala sprejeti strukturne reforme, da se bo njena »gospodarska
nekonkurenčnost« spremenila na bolje.
Nemčija predstavlja državo, ki ni sedela križem rok, ampak je že pred samo krizo
izpeljevala reforme. Kljub veliki gospodarski krizi ostaja trdna in močna država z ne
visoko, ampak stabilno gospodarsko rastjo. Velik del iz sredstev EU prispeva za pomoč
drugim državam v boju proti gospodarski in finančni krizi, saj tako pomaga tudi svojemu
gospodarstvu kot velika izvoznica svojih produktov.
Avstrija je primer ene izmed najuspešnejših EU držav v boju proti krizi, vendar so še
možne izboljšave na posameznih področjih. Ima stabilno gospodarsko rast, relativno nizko
brezposelnost, je socialno in davčno zelo dobro urejena. Kot ena redkih držav ima
proračunski primanjkljaj pod 3 % BDP, torej izpolnjuje maastrichtske kriterije.
Proti koncu diplomskega dela bomo pogledali v prihodnost javne uprave v Sloveniji in EU.
Ali se bo stanje izboljšalo ali pa se bo še celo poslabšalo? Ali z racionalizacijo javne uprave
pridejo boljši časi? Se bodo odprla nova delovna mesta ali bo v prihodnje v javni upravi še
več odpuščanja? Na ta vprašanja bom poskušala odgovoriti z lastnim razmišljanjem,
sklicujoč se na ugotovljena dejstva, objavljene podatke ter mnenja in napovedi stroke.
Ker je Slovenija življenjsko odvisna od svojega izvoza, bom v sklepnem podpoglavju
preučila, kako naš izvoz vpliva na naše gospodarstvo in kakšne so posledice vladajoče
politike na naš BDP.
V zaključku diplomskega dela pa bom s krajšo analizo naših gospodarskih kazalcev,
zbranih virov in lastnega mnenja potrdila ali ovrgla vse tri postavljene hipoteze in
razložila, zakaj je tako.
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2 GOSPODARSKA IN FINANČNA KRIZA

2.1 NASTANEK KRIZE, NJEN POTEK IN RAZSEŽNOST PROBLEMATIKE
Kot razlaga Slovar slovenskega knjižnega jezika (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
ZRC SAZU) ima pojem »kriza« za nas pomemben pomen: »kriza -e ž (i) 1. stanje v
gospodarstvu, ko se ugodne razmere za razvoj hitro slabšajo: kriza narašča, nastaja;
deželo je zajela kriza; med krizo se je zmanjšal izvoz kapitala; podjetje je v krizi / kriza
industrije, kmetijstva / gospodarska kriza // nav. ekspr. neugodno težko rešljivo stanje //
ekon. kriza periodično se ponavljajoče stanje v kapitalističnem gospodarstvu zaradi
neskladja med proizvodnjo in potrošnjo«.
V današnjem svetu vsi stremimo k čim večjemu dobičku. Tržni fundamentalizem je
osnovan na predpostavki popolne konkurence, ki pa je v praksi nedosegljiva. Končni cilj
podjetja tako sloni na povečevanju vrednosti za delničarje (»increasing shareholder
value«). Zaradi nepopolne ureditve in neizpolnjenih pogojev popolne konkurence lahko
posameznik povečuje svoje dobičke na račun drugega, prav tako prenaša na druge večja
tveganja, ki so povezana z večjimi dobički. Finančni menedžerji so si izmislili načrte, s
katerimi se dobički povečujejo, z njimi povezana tveganja pa se prenašajo bodisi na
nevedne ali neinformirane. Kljub vsem inovacijam tveganj ne moremo odpraviti, saj gre za
negotova dejstva v prihodnosti. Lahko pa se prenašajo, razpršijo ali celo prikrijejo z
novimi finančnimi instrumenti. Tukaj govorimo o listinjenju1 oziroma oblikovanju finančnih
inštrumentov, izvedenih iz osnovnega posla. Ljudem se ponujajo razne storitve, ki pa jih v
resnici niti ne potrebujejo, oziroma ne povečujejo njihovega blagostanja (npr. oglasi za
storitve). Namesto da bi ljudi najprej seznanili z novostmi, jih informirali, oglašujejo. Tako
se prodajajo z manipulacijo kot orodjem marketinga.
Globalna kriza se je začela kot nepremičninska (hipotekarna) v ZDA aprila 2007, nato pa
se je prenesla na finančno področje v dveh smereh, in sicer prek ZDA v Evropo
(posledično tudi v Slovenijo) in druge dele sveta ter iz finančnih trgov nazaj v realno
gospodarstvo, kjer se je tudi začela z razraščanjem hipotekarnih posojil. Namesto da bi
varčevalec (posojilodajalec) neposredno posodil denar posojilojemalcu (npr. kupcu hiše ali
druge nepremičnine), pri čemer bi ga seznanil s ceno in tveganji posla ter se pogodil za
pogoje posojila, se s pomočjo listinjenja med njiju vrine sedem skupin s svojimi posredniki
(hipotekarni posrednik, banka, »originator«, upravljavec terjatve do začetnega
posojilojemalca, upravljavec novega vrednostnega papirja, podjemnik, agencija za
ocenjevanje bonitete in zavarovalnica), ki naj bi s finančnimi produkti2 razpršili tveganja, a
jih le prenesejo na druge v poslu. Vsak akter ima svojo vlogo v celotnem sistemu in
zaračuna provizijo. Samo pretvarjanje osnovnega posojila denarja v vrednostne papirje
ima v resnici le funkcijo, da razprši tveganje na druge nosilce. Prodaja tveganj iz
osnovnega posla povečuje likvidnost v sistemu in posojilno aktivnost izmakne kontroli
centralnih bank (preverjanje likvidnosti, solventnosti itd.). Takšno listinjenje pripelje do
stopnjevanja likvidnosti za naraščanje poslov in s tem do pomnožitve dobičkov ob prenosu
tveganj na končne kupce novih vrednostnih papirjev. Vseh sedem skupin posrednikov ima
motiv, da bi izdali čim več posojil, saj s tem povečujejo povpraševanje po nepremičninah
ter dvigujejo njihovo ceno. Tako se ob finančnem napihuje še nepremičninski balon.
Zastavlja se vprašanje, v kolikšni meri novi izvedeni finančni instrumenti v resnici
1

Preoblikovanje hipotekarnih in drugih posojil v vrednostne papirje, s katerimi se trguje na
organiziranih trgih vrednostnih papirjev.
2
Hipotekarne obveznice oziroma tranše (MBS), zadolžnice (CDO) in zavarovanja (CDS).
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opravljajo svojo napovedano funkcijo, t. i. funkcijo »olajšanja prenosa finančnih sredstev«
od varčevalcev do potrošnikov. In kolikšna je dodana vrednost transakcij? Če nimamo
dodane vrednosti, to pomeni, da je vsa ostala finančna nadgradnja samo način za
pretentanje naivnih nevednežev na kapitalskem trgu. Med njimi so bile prisotne tudi
evropske poslovne banke, centralne banke in skladi. Problem je v tem, da napihovanje
finančnega balona ni vrednostno nevtralno, ampak ima posledice za realni sektor (ob
nastanku finančne krize). Reševanje z državno finančno intervencijo samo povečuje
proračunske primanjkljaje (v ZDA predstavljajo 10 % BDP, v Evropi pa so večji od
maastrichtskih kriterijev). Pok tega balona je posredno povzročil nelikvidnost, posledica lete pa je posojilni krč. Podjetja zato ne dobijo bančnih posojil ali pa so zelo draga. Ta
»piramidna shema« je slonela na predpostavki, da bodo kupci nepremičnin odplačevali
hipotekarno posojilo, odplačevanje pa na hipotezi, da bodo cene nepremičnin še naprej
rasle. Prvi pok nepremičninskega balona leta 2006 je posledično povzročil tudi pok
finančnega balona. Tako se je »piramidna shema« podrla. Hipotekarni posojilojemalci so
ugotovili, da se je njihovo posojilo povečalo, zato niso zmogli več odplačevati anuitet zanj.
Posojilo je namreč preseglo njihove dohodke in znižano tržno vrednost nepremičnin. Tako
hipotekarne obveznice niso bile servisirane in tudi tranše novih izvedenih finančnih
instrumentov CDO niso vračale obljubljenega. Ker ni bilo videti, kakšna so tveganja, so jih
njihovi imetniki (fizične osebe, banke, finančne ustanove itd.) začeli prodajati, kar pa jim
je dodatno znižalo ceno. Finančne ustanove so zaradi neznanih tveganj z nelikvidnimi
(»neprodajljivimi«) CDO kmalu ostale na aktivi, izplačevanje depozitov pa je bilo na pasivi
(banke). Zaradi likvidnostnih razlogov so se morale zadolževati na posojilnem (denarnem)
trgu, kjer pa je likvidnosti zmanjkalo. Banke niso bile več pripravljene posojati denarja
drugim bankam (niti po višjih obrestnih merah), saj jih je skrbelo, da ga ne bodo več
dobile nazaj. Da pa ne bi celoten bančni (finančni) sistem padel, so morale bankam
dodatno likvidnost nuditi centralne banke iz primarne emisije.3 Zaradi velikega
povpraševanja se je posledično dvignila obrestna mera, kar pa pomeni tudi višjo inflacijo.
Izhod iz krize bi bil, da bi hipotekarne obveznice in zadolžnice ponovno postale
»prodajljive«. Za to vzpostavitev pa bi jih prva morala kupovati država (s tem bi
preprečila nezaupanje), za kar bi bilo potrebno odobriti dodatna finančna sredstva v
proračunu. Predpostavljamo, da bi jih kupovali tudi drugi subjekti, ko se bi oblikovala cena
s pomočjo državnega povpraševanja. Tako bi se denar vrnil nazaj v obtok, posojilni trg bi
spet zaživel, nevarnost finančnega kolapsa bi bila odpravljena (Štiblar, 2008, str. 85–92).

3

Banke viške likvidnosti v resnici raje deponirajo v centralne banke, kot da bi jih posodile drugim
poslovnim bankam. Zaradi tega si morajo te denar izposojati od centralnih bank, ki so postale
dodatni posrednik likvidnosti med poslovnimi bankami.
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Slika 1: Shema hipotekarnih in finančnih povezav
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Po razlagi J. Mencingerja toksični papirji niso povzročili svetovne gospodarske krize,
ampak so jo le sprožili. Nastajala naj bi kar nekaj desetletij s prerazdelitvami BDP (korist
kapitala, škoda dela), z nebrzdano rastjo finančnega sektorja, novimi finančnimi produkti,
ustvarjanjem povpraševanja s krediti in s seljenjem proizvodnje na Kitajsko. Da je Evropa
postala povsem odvisna od svetovnih dogajanj, naj bi bila posledica Evropske komisije, ki
je s svojo ideologijo, priseganjem na korist globalizacije in ustvarjanjem »družbe znanja«
v Lizbonskih strategijah uničila evropsko industrijo. Sedaj probleme, ki jih je ustvarila,
poskuša reševati z enako usmeritvijo. To se najbolj kaže v »zlatem fiskalnem pravilu«, ki
ga je vsilila članicam EU.
V Sloveniji je finančno poglabljanje prevzela nebrzdana rast kreditov, kar je omogočilo
napihovanje nepremičninskega in borznega balona. Ko bi bilo potrebno zavirati
povpraševanje, je država spodbujala gospodarsko aktivnost. Zato smo v krizo vstopili z
neravnotežji, velikimi zadolžitvami bank in kreditno zasvojenostjo podjetij. Vlada verjame
v rešitve s predkeynesiansko ekonomsko politiko, necikličnostjo izravnanega proračuna in
z ihto uveljavlja nespametno ekonomsko politiko EU. Kot kaže, se bo kriza končana šele,
ko se jo bomo navadili. (Mencinger, 2012)
2.2 VZROKI ZA NASTANEK KRIZE
Od leta 2001 do 2008 je bil skoraj celoten svet deležen velike gospodarske rasti. Motor
vsega je bil pohlep. Podjetja so se na veliko zadolževala z najemanjem kreditov in tako
financirala svoje poslovanje. Seveda na dolgi rok to ni moglo zdržati, zaradi višanja
obrestnih mer posamezniki in podjetja niso bili sposobni odplačevati hipotekarnih kreditov.
Leta 2007 je prišlo do zloma hipotekarnega trga v ZDA in s tem do prvega vala finančne
krize. Finančna kriza se je kot virus začela širiti po vsem svetu, kmalu je dosegla tudi
Evropo. Države so se na finančno krizo odzvale tako, da so najprej preprečile stečaje
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bank, vendar se je zmanjšala njihova kreditna aktivnost (»kreditni krč«).4 Težava je bila
tudi v medbančnem kreditiranju.5 Zaradi nezaupanja finančnih institucij se je leta 2007
posojanje denarja skoraj povsem ustavilo. Posledično ni bilo dovolj dotoka denarja do
podjetij, kar pa je povzročilo zlom borznega trga oz. velik padec vrednosti delnic.6
(Vprašanje, 2011)
Nekateri za krizo obtožujejo požrešne bankirje, poceni denar itd. Reševali naj bi jo z
nacionalizacijo in regulacijo. Svetovni val je v zadnjih tridesetih let deloval proti regulaciji
in v korist primata trgov. V deregulaciji so vodile anglosaške države, Japonska in članice
EU pa so jim sledile. Vse se je začelo leta 1971 z uvedbo drsečih tečajev ter odpravo
dolarske konvertibilnosti v zlato. Posledično se je bilo treba pred spremenjenimi valutnimi
tečaji zavarovati. Tako so nastale posamezne vrste izvedenih finančnih instrumentov.
Na chicaški borzi so se leta 1972 pojavile valutne »bodočnice« (»futures). Drugi
instrument so bile opcijske pogodbe. Do njihove eksplozije je prišlo leta 1970, prav tako v
Chicagu. Pri pogodbah gre za zavarovanje, pri »bodočnicah« pa govorimo o zavezi za
nakup ali prodajo v prihodnosti. Naslednji finančni instrument »swap« (zamenjava) je bil
lahko obrestni ali valutni. Temeljil je na zamenjavi ene vrste finančnih instrumentov z
drugo. Zadnji od bolj pomembnih instrumentov pa je »credit default swaps« CDS
(zamenjava v primeru neodplačila posojila). Posojilodajalcu se tako nudi zavarovanje v
primeru, če posojilojemalec ne bi vrnil svojega posojila.
Kapital kot skupna začetna pozicija vsem tem finančnim instrumentom lahko pripelje do
velikega finančnega izpostavljanja, to pa posledično v »krizo«. Portfeljsko zavarovanje je
bilo leta 1987 krivo za zlom borz. Investitorji so zaradi zaščite pred padcem vrednosti
svojih portfeljev prodajali »futures« borznih indeksov. Ker sta bila trga povezana, sta se
»futures« in gotovinska vrednost delnic gibala v isti smeri.
T. i. »listinjenje« (sedemdeseta leta 20. stoletja) je s finančnimi instrumenti omogočilo
krizo. Kot način za razpršitev tveganj so ga podpirale finančne avtoritete, kar je bankam
odprlo novo pot za širitev poslovanja, saj niso bile več odvisne od nabiranja depozitov
med prebivalstvom in gospodarstvom. Tako so si izposojale vire na finančnem trgu, s
čimer se je razcvetelo investicijsko bančništvo, vendar se je v tej finančni krizi vse skupaj
slabo končalo (Štiblar, 2008, str. 102–103).
Politika in svetovni ekonomisti razlagajo, da je vzrok za finančno in gospodarsko krizo
obseg neodplačanih kreditov, kar naj bi resno ogrozilo bančni sistem (pred bankrotom).7
Le-ta naj bi imel preveč svobode, politične oblasti pa bi zato morale imeti večji nadzor nad
njim. Vendar, ali smo prepričani, da je to pravi vzrok krize? Ali je mogoče »nevarno
kreditiranje« le posledica kakšnega drugega globljega vzroka? Ali je možno, da
hipotekarni krediti zajamejo svetovno ekonomijo?
Vsi sistemi delujejo dobro, kadar v njih vlada ravnovesje. In kriza nastane takrat, ko se leto poruši. Vse krize imajo vzrok v neravnovesju med denarnimi in blagovnimi tokovi. Torej
temeljni vzrok krize ni v neodplačanih kreditih, ampak v neravnovesju, ki se je ustvarilo v
4

Banke so postale zelo previdne pri dajanju kreditov posameznikom in podjetjem, ali pa so
kreditiranje celo povsem ustavile.
5
To je posojanje denarja med bankami.
6
Zmanjšalo se je premoženje podjetij. Finančna kriza je z upadom naročil posledično prerasla v
gospodarsko. To so na svoji koži začutila podjetja, seveda predvsem zaposleni.
7
Finančni sistem je kreditiral nesposobne komitente, posledično se je vrtiljak ustavil, ko je obseg
neodplačanih kreditov postavil bančni sistem pred bankrot.
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kapitalistični ekonomiji pri delitvi družbenega proizvoda. Krediti naj bi bili samo »zadnja
domina«, ki je padla in s tem porušila celoten sistem.
Večji delež družbenega proizvoda se je stekal h kapitalskim dobičkom, delež za delo
(plače) pa se je zmanjševal. Videz uspešnosti oz. gospodarska rast sta se kazala v
povečevanju investicijske porabe na račun kapitalskega dobička. Posledično bi se
investicije morale poplačati skozi osebno porabo8 (npr. nova avtomobilska tovarna s
prodajo avtomobilov), ker pa se je slednja zmanjševala, je takšno neravnovesje pripeljalo
do krize. Torej, če bi se večji delež družbenega proizvoda stekal k delu in manjši h
kapitalu, bi lahko ohranjali ravnovesje delitve družbenega proizvoda. Obseg ponudbe
finančnega sektorja bi bil manjši, varnost kreditiranja pa večja. Gospodarska rast bi bila
sicer manjša, vendar bi temeljila na »zdravih« in realnih zmožnostih trga.
Delež družbenega proizvoda (ki je pripadal kapitalu) je v bančnem sistemu povečeval
obseg denarnih sredstev. Na tvegano področje so se podali, ko je zmanjkalo varnih
naložb, kar je na koncu povzročilo kolaps sistema. Torej je bilo to storjeno zaradi kapitala,
ki naj bi se stalno oplajal z dobički ter obrestmi, in ne zaradi pomanjkanja kontrolnih
mehanizmov.
Varno kreditiranje (osebne porabe) je odvisno od deleža družbenega proizvoda, ki je
namenjen za osebno porabo. Ker pa se je le-ta zmanjševala v deležu družbenega
proizvoda, se je kreditiranje posledično povečevalo. Kratkoročno je imelo rizično
kreditiranje pozitiven učinek na povečanje obsega porabe in zmanjševanje deleža
družbenega proizvoda za plače oziroma osebno porabo. Kreditiranje je namreč odmikalo
nastanek gospodarske krize, drugače bi se pojavila že prej. Vendar je prav to odmikanje
povzročilo, da je danes kriza še večja in globlja.
Torej, če sprejmemo dejstvo, da kriza izvira iz neravnovesja pri delitvi družbenega
proizvoda, potem nam je jasno tudi, da bi bila rešitev za izhod iz krize v iskanju njenega
ravnovesja.
Seveda svetovna politika in stroka nista naravnani v to smer. Iščeta vse druge rešitve za
oživitev gospodarstva. V preteklosti sta z raznimi ukrepi (zniževanje plač, povečevanje
investicijske porabe, prekomerno kreditiranje) lahko kratkoročno dosegli zagon
gospodarstva tako na podjetniški kot nacionalni ravni, na globalni ravni pa sta s tem samo
poglobili krizo. Vse se vrača kot »bumerang«. Ukrepi za reševanje krize, ki so delovali v
preteklosti, danes niso več učinkoviti. Včasih smo lahko s tiskanjem denarja (brez prave
osnove za to početje) ali z izvozom blaga rešili pomanjkanje kupne moči. Danes pa je
denarja dovolj, zato ga je nepotrebno tiskati, le drugače ga moramo razdeliti. Koncept
ekonomije in gospodarske rasti9 bi bilo potrebno zamenjati z modelom, ki bi gradil na
visokih plačah, človeškem kapitalu in s tem posledično na potrošnji. Svetovni politiki bi
krizo rešili šele, če bi prišli do ugotovitve, da so največji vzroki za njen nastanek prav
previsoki kapitalski dobički na račun prenizkih plač. Dosledno upoštevanje starih
ekonomskih teorij, ki so zaslepljene z veliko močjo kapitala, nam lahko prežene zdrav
razum. Ta pa je v teh kriznih časih še kako odločilen. (Koprivnikar, 2008)
Kot je dejal bivši guverner Banke Slovenije Marko Kranjec (mandat 2007–2013) na
konferenci Mednarodna finančna kriza in Slovenija 2008, je potrebno vzroke krize iskati
celo 30 let nazaj, ko so začeli finančni sistemi izgubljati povezavo z realnim sektorjem.
8
9

Osebna poraba temelji na plačah.
Koncept temelji na tujem finančnem kapitalu in nizkih plačah.
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Hitra rast je ponujala nove, a nepregledne produkte. Poslovni model bančništva (»ustvari,
zadrži in upravljaj«) se je v želji po maksimalnem dobičku pretvoril v model »ustvari in
prenesi«. Dejavnost finančnega sistema je rezultirala v špekulativnem obnašanju namesto
v poslovni učinkovitosti. Makroekonomsko gledano so torej vzroki za nastanek krize
finančno in ekonomsko neravnovesje, bančni sistem v senci (del sistema, ki je nedotakljiv
regulativnim organom) in že v osnovi pomanjkljivo zastavljen bančni sistem s svojo
procikličnostjo, prekomerno rastjo kreditiranja ter nedvomno preohlapno monetarno
politiko. (Gole, 2008)
2.3 CIKLIČNOST GOSPODARSKE KRIZE
Sama dinamika gospodarstva je precej ciklične narave. Od nastanka kapitalizma in idej
prostih trgov naprej se napihujejo razni »mehurčki«. Obseg potrošnje in proizvodnje se
prilagaja potrebam prebivalstva in političnim dogodkom. Gospodarska kriza pa nastopi, ko
se »ciklični mehurček« preveč napihne – gospodarstvo prerase sebe in meje svoje
zmožnosti –, se umetno hrani še naprej, na koncu pa ne more več vzdrževati samega
sebe in poči. Vzroke za to lahko pripišemo človeški naravi, pohlepu posameznikov po
denarju in politični ignoranci. (R. B., 2010)
Kot ugotavljata Bunc M. in Kampuš-Trop. V. (1999, str. 151–157), nam zgodovina
ekonomije skozi časovna obdobja kaže, da so v vsakem gospodarstvu prisotni padci ter
vzponi gospodarstva, ki se menjavajo. Po mnenju nekaterih ekonomistov imajo cikli štiri
faze: ekspanzijo, upočasnitev, recesijo in okrevanje. Drugi ekonomisti ciklom pripisujejo 6
faz: krizo, recesijo, depresijo oziroma mirovanje, vzgon, konjukturo ali prosperiteto in
prenapetost konjukture. Glede na čas trajanja cikle delimo na kratkovalovne (dnevne,
mesečne, sezonske), srednjevalovne (ciklične ali konjukturne – trajajo lahko tudi 4–6 let)
in dolgovalovne ali sekularne (trajajo od 40–50 let).
V času vzpona (oz. ekspanzije) je možno, da gospodarstvo več let uživa v gospodarski
rasti in naglem naraščanju ekonomskih kazalcev ter velikega povpraševanja po dobrinah,
življenjski standard se dviguje, dela za zaposlovanje je dovolj. Vlaganja na kapitalskem
trgu so v tem obdobju zelo intenzivna in drzna, vlagatelji so »navajeni« na velike dobičke.
Ogromno se tvega, kupuje se podjetja, ki naj bi s svojo dejavnostjo še naprej spodbujala
gospodarsko rast (energetska in visokotehnološka podjetja). Dejanski BDP je nad
vrednostjo potencialnega BDP. Ekspanziji v najvišji točki sledi upočasnjevanje rasti, BDP je
stabilen, vendar raste počasneje. To fazo nasledi padec gospodarskih aktivnosti, obseg
proizvodnje se zmanjša (ker ni tako velike potrošnje kot prej), dohodki in dobički se
znižajo, brezposelnost pa se poveča. Dejanski BDP pade pod vrednostjo potencialnega
BDP. Vlagatelji na kapitalskem trgu postanejo zelo previdni, privlačnejši postanejo
potencialno manj dobičkonosni, vendar varnejši posli. Rečemo lahko, da je na tej stopnji
gospodarstvo prešlo v recesijo (BDP nazaduje najmanj dva četrtletja zaporedno).
Negativen trend v razvoju se zaključi, ko gospodarstvo doseže dno. Po najnižji točki
(spodnje teme krivulje) se spet začne vzpenjati (ker nižje pač ne gre). Sledi faza
okrevanja, intenzivnost le-tega je odvisna od več dejavnikov in je edinstveno povezana z
vsako specifično krizo posebej. Indikatorji posamezne faze so predvsem:
- cene vrednostnih papirjev,
- BDP,
- obrestne mere,
- potrošniška klima,
- stanje brezposelnosti/zaposlenosti. (Samuelson in Nordhausen, 2002, str. 432–
433)
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Grafikon 1: Prispevek k rasti obsega BDP glede na enako četrtletje predhodnega leta
(odstotne točke)
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Grafikon 2: Stopnje registrirane brezposelnosti po spolu, Slovenija, januar 2008–junij
2013

Vir: Lah (2013)

Kot ugotavlja Strašek (2007, str. 143–147) glede posamičnih faz, se med fazo okrevanja
in ekspanzije prične oživitev ekonomskih aktivnosti, ki jo spodbujata nizka cena kreditov in
nizka inflacija. Zaradi nižjih cen potrošnik troši več, obseg proizvodnje se poveča, zaradi
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rasti podjetij rastejo njihove delnice, kratkoročne obrestne mere rastejo, nižajo pa se cene
dolgoročnih kreditov.
V naslednji fazi, torej med ekspanzijo in vrhom, se potrošnja povečuje (novogradnje,
prodaja avtomobilov itd.). Zaradi visokih cen izdelkov si delodajalci lahko privoščijo dražjo
delovno silo, plače rastejo. Inflacija se povečuje. Kot posledica zelo velikega
povpraševanja in maksimalne izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti se gospodarstvo
začne pregrevati.
V fazi, ki zajema območje od vrha do upadanja rasti, se zaradi visoko povečane inflacije
realni dohodki potrošnikov zmanjšujejo. Za svoj denar dobijo manj. Povpraševanje in
potrošnja se zmanjšata. Cene delnic in obrestne mere padejo, BDP se zniža, stopnji
brezposelnosti in zadolženosti se povečata.
Nihanja niso enakomerna, če bi na grafu narisali krivuljo, le-ta ne bi bila lepe, zaobljene
oblike. Poslovni cikli so značilnost kapitalistično usmerjenega gospodarstva in se ne
pojavljajo v drugih ekonomskih sistemih.
Sameulson in Nordhaus (2002, str. 434) sta podala dejavnike, ki običajno napovedujejo in
spremljajo recesijo:
- Močno se znižajo doseženi dobički. Vlagatelji postanejo previdnejši, cene
vrednostnih papirjev padejo, prav tako pade obrestna mera.
- Potreb po delavcih je manj, najprej se zmanjša število delovnih ur, sledi
odpuščanje, posledično se poveča brezposelnost.
- Ker se obseg potrošniških nakupov močno zreducira, se zaloge narejenih izdelkov
povečajo. Ker pa ni potrošnje, se zreducira tudi obseg proizvodnje in posledično
upade BDP.
- Zaradi manjšega povpraševanja po dobrinah cene le-teh padejo, posledično se
zniža stopnja inflacije. Cene izdelkov so nižje ali pa rastejo počasneje.
Poslovni cikli so značilnost izključno kapitalističnega gospodarstva (v drugih ekonomskih
sistemih se ne pojavljajo) in tako sovpadajo z gospodarsko krizo, ki nas je prizadela.
Ekonomist Michell Husson v intervjuju za Mladino navaja, da imamo sedaj opravka s
ciklično krizo kapitalizma, krizo dolgih valov in krizo kapitalizma kot proizvodnega sistema.
Ne gre za tipično ciklično krizo, ampak za krizo neoliberalnega kapitalizma z elementi krize
kapitalizma samega. Tudi v vzpenjajočih se državah kapitalizem ni v krizi. (Horvat, 2013)
Mag. Iztok Seljak (predsednik poslovnega odbora Hidria d. d., ki ga je leta 2012
mednarodna žirija v Sarajevu izbrala za najboljšega menedžerja Jugovzhodne in Srednje
Evrope) prav tako meni, da sedanja kriza ni samo cikličen pojav. Po njegovem mnenju gre
za začetek konca 500-letnega obdobja razvoja naše civilizacije, ki temelji na kopičenju
materialnega in finančnega bogastva. Dosegli smo mejo v obliki naravnih resursov, ki
preprečuje nadaljnji razvoj. Potrebujemo novo gospodarsko vizijo, nov koncept razvoja
gospodarstva. (Seljak, 2013)
Tudi udeleženci konference Slovenija 2030 (23. 4. 2013) so ugotavljali, da kriza ni
ciklična, pač pa je strukturne narave. Po mišljenju Lučke Kajfež Bogataj potekajo
aktivnosti ljudstva v smislu izkoriščanja virov v eksponentah in ne ciklično. Kriza je
posledica tega, da so ljudje skovali bogastvo po principu dojemanja okolja kot
samopostrežne trgovine. In ko začne zmanjkovati virov, začne pešati ekonomija. Geograf
Dušan Plut je poudaril, da se mora količinska rast na tem planetu ustaviti. Planetarno
zmogljivost našega okolja presegamo za 50 % in tako uničujemo ekosistem naslednjim
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generacijam. Rektor Univerze v Mariboru Danijel Rebolj pa je na konferenci dejal, da se
kriza zdi cikličen pojav le na prvi pogled v dvodimenzionalnem okolju, v
trodimenzionalnem okolju pa je to spirala, ki se bliža koncu. (STA, D. I., 2013)
Tudi Jože P. Damijan, Igor Mastnec in Sašo Polanec so na Damijan blogu v objavi z
naslovom Prepad med neoliberalizmom in akademsko ekonomijo izpostavili, da so
gospodarsko-finančni cikli povsem običajen pojav tržnih gospodarstev (v: Reinhart in
Rogoff, 2009), vendar je trenutna gospodarska kriza pokazala na slabosti ureditve
finančnega sektorja in delovanja ekonomije kot vede. Finančni sektor bo potrebno
izboljšati z zmanjševanjem pobud za oportunistično obnašanje finančnikov. Že prej smo
bili priča napovedim konca kapitalizma kot sistema (v: Žižek, 2009) in potrebi po
zamenjavi neoklasične ekonomije, ker je preveč ideološko liberalna (v: Štiblar, Kešeljević).
Zaradi relativno kratkih poslovnih ciklov bi bilo nerazumno zavreči prednosti, ki jih prinaša
privatna lastnina (hitrejši gospodarski razvoj), saj se gospodarskim ciklom ne bi mogli
izogniti niti z uvedbo socializma. Cikličnost je inherentna vsaki dejavnosti, kjer imamo
opraviti z negotovostjo, potrebno pa je poiskati način, kako cikličnost gospodarskega
sistema zmanjšati in učinkovito blažiti posledice teh ciklov. (Damijan in dr., 2012)
2.4 POSLEDICE KRIZE V SLOVENIJI, IZBRANIH DRŽAVAH EU IN SVETU
Po krizi v 30. letih se bogate države tokrat soočajo z najbolj globoko recesijo. Za revnejše
države pa bi lahko bila najbolj blaga. Nepremičninski balon je rasel v realnem sektorju
gospodarstva, napihovali so ga tudi finančniki. Njegov pok je povzročil krizo v finančnem
sektorju, vendar se posledice krize ne čutijo zgolj znotraj njega (npr. kot »kazen« za
požrešnost), temveč na žalost zaradi pomanjkanja likvidnosti in posledično manjše
posojilne podpore gospodarstvu vplivajo tudi na realni sektor. Realna recesija prizadene
prav vse ljudi. Napovedi iz različnih svetovnih virov pravijo, da bo prihajajoča recesija
najtežja po veliki depresiji v 30. letih preteklega stoletja.
Da je gospodarstvo ali svet v krizi, govorimo, ko se pojavijo tipični znaki krize:
- počasnejša gospodarska rast v svetu (recesija v razvitih državah in nižja rast v
nerazvitih državah sveta),
- počasnejša rast trgovine,
- padec cen surovin,10
- posojilna suša11 in obrnjeni kapitalski tokovi (od revnih k bogatim državam),
- padec indeksa transportnih cen,12
- padec pomoči najrevnejšim državam,13
- padec indeksa potrošnje prebivalstva,
- vprašanje, ali bo »samozavarovanje« držav zadoščalo,
- padec prodaje avtomobilov, zmanjšanje števila gradenj novih hiš itd.
Kriza je prizadela skoraj vse sektorje gospodarstva v svetu (transport – padec cen,
turizem, trgovina, gradbeništvo). Manj se je dotaknila farmacevtske industrije, zdravstva
ipd. Zgoraj navedeni znaki krize so prisotni tudi pri nas v Sloveniji, prav tako v drugih
evropskih državah in ostalih državah po svetu.
Vendar so učinki recesije različni glede na skupine držav:
- Prelivanje prek finančnih trgov naj bi bolj prizadelo države srednjega dohodka.
- Države, ki so v razvoju, bodo prizadete zaradi zmanjšanja mednarodne trgovine.
10
11
12
13

Cene nafte so padle s 147 dolarjev na 50 dolarjev za sodček v samo nekaj mesecih.
»crunch«
Baltski indeks je padel za kar 85 %.
Bogati odnašajo svoj kapital v domače zavetje in likvidnost.
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Za industrijske države bodo pogoji menjave izboljšani, za manj razvite pa poslabšani.
Finančne in likvidnostne omejitve se bodo vedno bolj pojavljale v vse večjem številu
držav.
Realna recesija v Evropi se tako kot finančna kriza pojavi kasneje kot v ZDA. Vendar so
zaradi vse večje globaliziranosti tudi časovni zaostanki manjši. Na ameriški borzi je padec
borznih indeksov v enem dnevu posrkal 1000 milijard dolarjev, zato je mednarodni sklad
znižal napovedi gospodarske rasti v vseh delih sveta.
V ZDA so imeli v tretjem četrtletju leta 2008 negativno rast produkta, največjo stopnjo
brezposelnosti v zadnjih letih (6,5 %), rast zalog, večletno zniževanje plač, padec prodaje
na drobno in doslej najbolj pesimistična pričakovanja potrošnikov. Razdelili so 250 milijard
dolarjev za dokapitalizacijo devetih največjih poslovnih bank. Ker so ta denar raje porabili
za prevzem drugih bank, kot da bi kreditirali nefinančne sektorje, so potencialno uničili
tudi »zdrava jedra« drugih bank. Posledice krize so se prav tako vidno odrazile v
avtomobilski industriji. GM in Ford sta imela po 4,2 oz. 3,0 milijarde dolarjev izgube (tretje
četrtletje leta 2008). V enem dnevu so delnice GM padle kar za 20 %. Sledilo je
odpuščanje delavcev in najslabša potrošniška pričakovanja. Pri »hedge« skladih so se
pojavile bojazni glede dogovora o zamrzovanju odplačil hipotekarnih posojil v pomoč
dolžnikom, ker bi se s tem izgubila likvidnost. Tako se je izrazila želja, da naj ameriško
finančno ministrstvo podporo razširi tudi na zavarovalnice in avtomobilsko industrijo.
V Zahodni Evropi je bil leta 2008 viden padec zunanjega povpraševanja, padec inflacije,
počasnejša rast produkta itd. Recesija se je pokazala v vseh velikih gospodarstvih. Če bi
se države odločile, da bi zapustile EMU, bi imele preveč izpostavljeno svojo valuto. Enoten
evropski finančni trg, enoten nadzornik in enotna ECB bi bil zadnji izhod. V Vzhodni Evropi
(članice EU, CIS, Jugovzhodna Evropa) pa je zaradi nerazvitega finančnega sistema
infekcija s strupenimi obveznicami omejena. Vendar so leta 2008 borzni indeksi padli prek
50 %. V Vzhodni Evropi je tveganje gospodarstva večje, ker:
- so BOP deficit pokrivali s tujimi neposrednimi naložbami, te pa sedaj padajo,
- so živeli prek zmožnosti »BOP deficita«,
- ima javni/zasebni sektor veliko dolga,
- imajo velik zunanji dolg in posledično preobremenjenost z vračanjem posojil.
»The Economist« je (oktobra 2008) ugotovil, da je bila prodaja bank tujcem tvegana.
Zunanji »depoziti«14 niso bili pokriti z domačim depozitnim jamstvom. Tako so tuje banke
začele zavirati posojila, niso dajale hipotek v tuji valuti in so zahtevale boljše jamstvo. Če
bi šle dalje (prekinile novo kreditiranje, refinanciranje), bi to samo še poglobilo krizo.
Zaradi nepremičninskega balona in primanjkljaja plačilne bilance je bila recesija v baltskih
državah prisotna že pred finančno krizo. Njihova potreba po tujem denarju obsega med
250 % in 400 % obstoječih deviznih rezerv, ki bi jim omogočile, da bi pokrili tekoče
primanjkljaje in odplačali anuitete. Temu bi sledil padec javne potrošnje in večletni nižji
produkt, šele nato bi lahko zopet postali konkurenčni ter poplačali vse dolgove. V boljšem
položaju pa naj bi bila večina novih članic EU. Vendar tudi te dobivajo mednarodno
finančno pomoč ena za drugo (doživljajo napad na valute), npr. Bolgarija, Romunija,
Madžarska (cca. 25 milijard dolarjev). Za države, ki so izven EU, je perspektiva še veliko
slabša. EU bo v bodoče manj financirala, posledično pa bo tudi hitra vključitev vanjo
nemogoča. Toda v trenutni situaciji ni smiselno upoštevati nasvetov zahodnih držav za
Vzhodno Evropo, saj danes na Zahodu privatizacija, liberalizacija in uravnoteženi proračun
ne veljajo.

14

Denarna sredstva, vložena v banko.
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Kako pa se odzivajo rastoči trgi? Med te trge spadajo Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska itd.
ter države, kot sta npr. Južna Afrika in Južna Koreja. Vse imajo relativno močno razvite
kapitalske trge. Navedene države so v krizo vstopile iz drugega položaja kot trgi razvitih
držav. Njihova ranljivost se kaže na naslednje načine:
- Izvoz storitev in blaga trpi (zaradi padca svetovne aktivnosti).
- Morale bodo živeti v okviru ustvarjenega, mogoče celo odplačevati, saj bo njihov neto
uvoz kapitala usahnil.
- Zaradi nemogočega »refinanciranja« bodo prisiljene poplačati zunanje dolgove.
Vendar se postavlja vprašanje, kakšne so njihove devizne rezerve. Ali ugodni saldi plačilne
bilance zadostujejo? Če so bilance pozitivne, ni bojazni, da omenjene države ne bi mogle
ubraniti napada na svoje valute. V nasprotnem primeru pa bodo pomoč potrebovale od
zunaj. (Štiblar, 2008, str. 106–111)
Slovensko gospodarstvo in finančni sektor nista direktno oz. kritično okužena s
»strupenimi vrednostnicami« (»toxic obligations«),15 posredno pa se posledice »finančne
epidemije« čutijo v finančnem sektorju. To pomeni, da jih bo realni sektor občutil še bolj.
V zadnjih letih je zaradi poslabšanja obrambnih mehanizmov v Sloveniji:
- porasel bruto in neto dolg do tujine zaradi izposojanja za vlaganje v tuje vrednostne
papirje, njihovo servisiranje ter negativne tekoče bilance,
- prevelika posojilna aktivnost bank (finančni sektor) privedla do neugodnega razmerja
1:6 med posojili bank in depoziti bank,
- znižanje depozitnih obrestnih mer povzročilo, da so prebivalci svoje prihranke prenesli
iz bank na kapitalski trg, ki pa jim ni bil najbolje poznan. Sedaj trpijo za posledicami
padca cen na teh trgih.
Slovenske banke in zavarovalnice zaradi nelikvidnosti potrebujejo finančno podporo ter
nov kapital. Posojilo je težko dobiti ali pa je zelo drago (»kreditni krč ali posojilni krč«).16
Ob slabšem servisiranju danih posojil (aktiva bilance) morajo banke krepiti depozitni
kapital (pasiva bilance). Rast depozitnega potenciala omogočajo tuja posojila, primarna
emisija iz centralne banke, medbančna domača posojila in depoziti nefinančnih domačih
oseb v banke. Banke lahko neposredno finančno pomoč dobijo v obliki dokapitalizacije17
bodisi dosedanjih bodisi novih lastnikov, ali pa dobijo pomoč od države, kar pa seveda
pomeni ponovno nacionalizacijo bank. (Štiblar, 2008, str. 137–138)

3 VLADNI PROGRAM REŠEVANJA GOSPODARSKE IN FINANČNE KRIZE V
SLOVENIJI
Gospodarska in finančna kriza sta leta 2008 zajeli cel svet. Naša vlada je morala takoj
ukrepati, zato je leta 2009 sprejela dva svežnja protikriznih ukrepov na področju
stabilizacije bančnega in finančnega sistema ter ukrepe za izboljšanje črpanja sredstev
kohezijskih politik. Ukrepi so bili namenjeni finančno-bančnemu sektorju, javnemu
sektorju, prebivalstvu in gospodarstvu nasploh. Na ta način se je preprečil zlom
15

Po ocenah strokovnjakov naj bi slovenske finančne ustanove posedovale od 20 do 200 milijonov
evrov »strupenih vrednostnic«, ki izhajajo iz drugorazrednih hipotekarnih posojil v ZDA, ter
določeno količino delnic iz propadlih ameriških bank.
16
Kreditni krč ali posojilni krč je ekonomsko stanje, v katerem se dostopnost do kreditov oz. posojil
bistveno zmanjša in s tem izjemno zaostrijo pogoji za njihovo pridobitev. Je posledica prevelike
zadolženosti gospodarstva.
17
Dokapitalizacija pomeni povečanje osnovnega kapitala družbe. Je način financiranja. Do novih
sredstev se pride z izdajo lastniških vrednostnih papirjev oz. delnic. Dokapitalizacija je lahko zaprta
(samo za obstoječe delničarje) ali pa odprta.
Vladno dokapitalizacijo so prejele že vse lastniške banke pri nas.

13

gospodarstva. Prvim, najnujnejšim ukrepom je sledila sprejeta izhodna strategija 2010–
2013. Ta strategija v ožjem smislu pomeni načrtovanje časa, hitrosti in zaporedja umika
protikriznih ukrepov. Širše gledano pa mora določiti smer in cilje, kamor si želimo po krizi.
Za izhod iz krize mora strategija v čim krajšem času:
- spodbuditi gospodarsko aktivnost,
- odpraviti makroekonomska neravnovesja,
- povečati potencialno rast.
Zasnovana je kot kombinacija ukrepov ekonomske politike in strukturnih sprememb, ki
izboljšujejo socialni položaj najšibkejših, krepijo konkurenčnost gospodarstva ter
ustvarjajo nova delovna mesta ob zagotavljanju fiskalne vzdržnosti.

Slika 2: Koncept izhodne strategije

Vir: Slovenska izhodna strategija 2010–2013 (2011, str. 6)

Dolgoročni cilj zgornje strategije je gospodarska rast, ki pa jo bomo uresničili z ukrepi
ekonomske politike, strukturnimi ukrepi in institucionalnimi prilagoditvami.
Za določitev ukrepov ekonomske politike je pomembna konsolidacija javnih financ.
Slednjo naj bi dosegli s krčenjem izdatkov in ne s povečanjem davkov. Zato moramo
definirati strukturo javne potrošnje na podlagi državnih razvojnih prioritet in obseg javne
potrošnje na osnovi fiskalnega pravila.18 Razvojne prioritete se usmerjajo k ustvarjanju
novih delovnih mest in znanja, spodbujanju inovativnih podjetij, večji zaposljivosti,
usposobljenosti posameznikov ter k energetski in prometni razvojni infrastrukturi. Za
realizacijo ciljev so potrebni učinkoviti viri financiranja. V ospredju so tudi ukrepi aktivne
politike zaposlovanja, socialni programi in politika vseživljenjskega učenja. Ti so povezani
s strukturnimi spremembami. Za večjo socialno kohezivnost je potreben bolj učinkovit
sistem socialne varnosti in pravic iz javnih sredstev. Z institucionalnimi prilagoditvami pa
18

Fiskalno pravilo – prihodki in izdatki proračuna države morajo biti srednjeročno uravnoteženi
(brez zadolževanja ali v presežku).
To pravilo se bo prvič uporabilo za pripravo proračuna za leto 2015. Do takrat naj bi se
proračunska politika vodila na takšen način, da bo načrtovani cilj lahko doseči.
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naj bi dosegli učinkovitejše delovanje trgov in gospodarjenje z javnimi financami. Med
strukturnimi spremembami so najpomembnejše prilagoditve za zdravstveni sistem,
dolgotrajno oskrbo ter pokojninski sistem.
Slika 3: Povezanost ukrepov s cilji za dolgoročni razvoj, delovna mesta, znanje in
konkurenčnost

Vir: Slovenska izhodna strategija 2010–2013 (2011, str. 7)

3.1 INSTITUCIONALNE PRILAGODITVE V MEDNARODNEM OKOLJU
Za izhod iz krize bo potrebno s spremembami poseči tudi na področja, ki bodo izboljšala
institucionalno okolje in pomagala pri krepitvi rasti ter se s tem zmanjšala prihodnja
tveganja za krizo. Pomembne so spremembe na naslednjih področjih: ureditvi finančnega
nadzora, odpravi pomanjkljivosti korporativnega upravljanja ter skrbi za krepitev
konkurence.
Kot ena izmed večjih pomanjkljivosti se je pokazala »ureditev finančnega nadzora«. Ta je
namreč pripomogla h globalni krizi. Pred nami je cilj, da okrepimo nadzor v EU in
vzpostavimo jasna opozorila o možnih tveganjih. Zato je Evropska komisija že predstavila
nove ukrepe s področja reforme finančnega nadzora. Najbolj pomembni elementi te
reforme se kažejo pri:
- krepitvi nadzora finančnih institucij,
- vzpostavitvi enotnih tehničnih pravil,
- identifikaciji tveganj v zgodnji fazi,
- skupnem ukrepanju, ko pride do izrednih razmer,
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- posredovanju v sporih med nacionalnimi nadzorniki.
Druga pomembna ureditev je »odprava pomanjkljivosti korporativnega upravljanja
(zasebnih ter državnih podjetij)«. Ta je pomembna z vidika preprečitve in izogibanja
prihodnjih tveganj. Docela je potrebno poseči na področja, kot so:
- nagrajevanje menedžmenta,
- imenovanja in odgovornosti nadzornih svetov ter uprav,
- pravice delničarjev itd.
Zadnja pomembna institucionalna prilagoditev oz. izhodna strategija pa je »skrb za
krepitev konkurence«. V skrbi za krepitev konkurence in pri nadzoru nad njenim
omejevanjem se je še posebej v času krize pokazala večja potreba po bolj učinkovitem
delovanju institucij (vodenje politike konkurence, nadzor). Zato se na tem področju kot
del izhodne strategije priporočajo ukrepi, ki bodo:
- zmanjšali ovire za vstop na trg (npr. tudi na trg dela),
- omogočali, da bodo finančna sredstva lažje dostopna,
- nudili dostopne informacije o tveganjih, pogojih financiranja, raznih bonitetah itd.
(Roštan (ur.) in dr., 2011, str. 13).
V Sloveniji se je institucionalna konkurenčnost zelo poslabšala. Prednost naše konkurence
sta sicer visoka stopnja izobraženosti delovne sile in zanesljiva infrastruktura, vendar jo
zavirata neučinkovit pravni red in delovanje vlade ter državnega aparata. Slovenska
učinkovitost (ustrezno delovanje gospodarstva) je v primerjavi z drugimi državami EU in
OECD precej nizka. V mednarodnih primerjavah kazalnikov konkurenčnosti se Slovenija
uvršča med skupino držav, ki so v času krize zelo nazadovale. Poslabšanje je najbolj
opazno pri javnih financah (naš javnofinančni primanjkljaj je dokaj visok) ter
institucionalnem okviru. OECD naj bi nas glede na našo tehnično ter stroškovno
učinkovitost razvrstila v skupino najmanj učinkovitih držav OECD (OECD Economic Survey
Slovenia, 2013). Raziskave v mednarodnem okolju (IMD 2012; WEF 2012/2013) kažejo na
nezadovoljstvo gospodarstvenikov. To nezadovoljstvo se odraža kot:
- potratnost države,
- nizko prilagodljive vladne politike,
- počasni odzivi na spremembe v gospodarstvu,
- neučinkovito izvajane vladne odločitve.
Slovenska poslovna zakonodaja je tudi za v prihodnje slabo ocenjena (delovnopravna
zakonodaja je toga, primanjkuje učinkovitosti in odgovornosti nadzornih svetov,
manjšinski delničarji so slabo zaščiteni). IMD med pomembnimi slabostmi izpostavlja
korporativno upravljanje ter neučinkovitost državnega lastništva podjetij. Kljub že
nekaterim ukrepom se stanje ni bistveno izboljšalo. Tudi indikatorji upravljanja Svetovne
banke (World Bank Governance Indicators, 2012) kažejo, da se je učinkovitost Slovenije
med krizo resnično poslabšala. Poslabšanje je vidno predvsem v kazalnikih korupcije ter
državne regulacije. Povečalo se je število prijav suma korupcije (Transparency
International, 2012). V primerjavi z drugimi državami se stanje pri nas izjemno
poslabšuje. Raziskave za kakovost gospodarskega ter poslovnega okolja (2012) so odkrile,
da je v Sloveniji pri poslovanju podjetij največja ovira prav korupcija. Ta se nanaša na
poslovanje bank in korupcijo javnih uslužbencev oz. funkcionarjev pri pripravi novih
zakonov ter pri oddaji javnih naročil.
Leta 2012 je bilo zaupanje v institucije v slovenski državi med najnižjimi v EU. Podatki
Eurobarometer (Eurobarometer 78, 2012) opozarjajo, da je v pri nas nezaupanje v
demokracijo in politiko vse večje. (Kmet-Zupančič (ur.), 2013, str. 52–53)
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3.2 UKREPI EKONOMSKE POLITIKE
Ukrepi za aktivno politiko zaposlovanja, strategije za spodbujanje gospodarske rasti ter
konsolidacija javnih financ lahko pripeljejo državo iz krize. Predvsem načrti za spodbujanje
podjetništva in privabljanje investicij so ključni za povečevanje zaposlovanja ter
posledično za naraščanje gospodarske aktivnosti (Pevcin (ur.) in Setnikar-Cankar (ur.),
2012, str. 53).
Konsolidacija javnih financ19 zajema uveljavitev fiskalnega pravila in spoštovanje pakta
stabilnosti cen z namenom racionalizacije javnofinančnih odhodkov. Vpis fiskalnega pravila
v ustavo RS vzpostavlja sorazmerje med nominalno rastjo odhodkov države in rastjo BDP
ter tako preprečuje prevelik primanjkljaj države.
Grafikon 3: Kumulativne razlike med Slovenijo in evroobmočjem v BDP ter
primanjkljaju
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Vir: EIPF, Gospodarska gibanja (oktober 2009, str. 4)
Opomba: BDP = diferenca v rasti BDP; primanjkljaj = razlika v primarnem primanjkljaju (% BDP);
kumulativno povečanje razlik

Načrt je, da Slovenija do leta 2013 zniža presežni primanjkljaj pod 3 % BDP. Zato mora
povečati nadzor nad javnimi izdatki z izboljšanjem proračunskega okvirja, določiti obseg in
strukturo javne potrošnje ter zagotavljati njeno učinkovitost. Za dosego fiskalnega cilja je
tako predviden umik fiskalnih spodbud in opuščanje ukrepov za pomoč finančnemu
sektorju, usmerjanje na odhodke ter krepitev fiskalne konsolidacije. Fiskalna konsolidacija
z namenom zmanjšati primanjkljaj Slovenije pod 3% BDP (leta 2013) torej mora temeljiti
na racionalizaciji javnofinančnih odhodkov. Doseči želimo, da se ohrani davčna
obremenitev na sedanji ravni in pospešuje gospodarstvo hkrati z racionalizacijo
prerazporeditvene vloge države ter povečanjem učinkovitosti javnega sektorja.
Za zmanjšanje primanjkljaja državnega proračuna (2013) oz. prihranek v višini
predvidenih 1,2 milijonov evrov je potrebno uvesti ukrepe za doseganje fiskalne
19

Izvajajo se ukrepi, s katerimi se urejajo javne finance države.
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konsolidacije na naslednjih področjih javnega sektorja: izboljšanje učinkovitosti javnega
sektorja,20 racionalizacija storitev javnega sektorja,21 racionalizacija distributivne vloge
države22 ter racionalizacija programov, ki so v korist razvojnih prioritet vlade.23
Treba bo uvesti tudi dodatne ukrepe za zmanjšanje dolga sektorja države in prioritetne
ukrepe ter projekte za doseganje razvojnih ciljev z namenom znižanja dolga države in
umikom države iz gospodarstva. Za rast gospodarstva se bo moralo določiti državne
razvojne prioritete z nalogo prispevati k večji konkurenčnosti in okoljski ter socialni
kohezivnosti.24 Nujno bo spodbujanje podjetništva in učinkovite javne uprave (z IKT25
projekti, kot so: e-uprava, e-pravosodje, e-zdravje in e-sociala, s katerimi se dviga
konkurenčnost), izobraževanje ciljnih skupin, ohranjanje ter ustvarjanje novih delovnih
mest (usmerjeno posebej v: »green jobs«,26 »white jobs«,27 socialno podjetništvo in
preoblikovanje javnih del) ter izvajanje inovativnih projektov vključevanja ranljivih skupin
na trgu dela. Neposredno je s tem povezana politika socialne kohezivnosti.28
Razvojno usmerjena infrastruktura mora zagotavljati učinkovitejšo energetsko in
prometno politiko s spodbujanjem »zelene davčne politike« ter nizkoogljičnih tehnologij
pri javnih investicijah in »zelenih javnih naročilih«. Seveda v sinergijah z ukrepi drugih
politik (zaposlovanje, prostorski razvoj in razvoj prometne, okoljske ter informacijske
infrastrukture) in z usmerjanjem investicijskih sredstev države ter EU v zelene tehnologije.
Pri financiranju za razvoj bo potrebna prilagoditev kohezijske in kmetijske politike,
koordinacija finančnih inštrumentov ter sinergija ukrepov izvajalskih institucij.
Stabilizacija finančnega sektorja bo zahtevala prilagoditev instrumentov garancij,
jamstvenih shem in drugih oblik državne pomoči z namenom stabiliziranja finančnega
sistema. Sanirati bo treba slabe naložbe bank in prek stres testov29 ugotavljati »zdravje«
bančnih financ ter spremeniti jamstvene sheme in individualna poroštva. Obvezna bo
izboljšava insolvenčnih postopkov ter dvig finančne discipline na višji nivo.
Področje krepitve elementov varne prožnosti zajema stroške dela in socialno varnost
državljanov. Glavni razlog s strani podjetij za zelo skromno ustvarjanje delovnih mest je
predvsem v visoki davčni obremenitvi dela ter visokih prispevkih za socialno varnost
20

Izboljšanje učinkovitosti javnega sektorja je možno z zniževanjem stroškov dela (število
zaposlenih manjše za 1 %, ukrepi na področju plač), optimizacijo procesov javne uprave (znižanje
stroškov, večja učinkovitost javne uprave – e-Sociala, e-VEM, e-Uprava) in z racionalizacijo ter
poenostavitvijo postopkov (odprava administrativnih ovir).
21
Vključuje redefinicijo standardov storitev in normativov, ki jih zagotavlja javni sektor – javne
službe. Temelji na vidiku kakovosti.
22
Vključuje sistem socialnih transferjev, pokojnin in zdravstvenih nadomestil.
23
Ohranjanje visoke ravni investicij in njihovo financiranje pretežno s sredstvi iz EU proračuna.
24
Ustvarjanje novih delovnih mest, zagotavljanje ustreznega znanja v gospodarstvu in spodbujanje
inovativnih podjetij (ki prinašajo dodano vrednost).
Ustvarjanje pogojev za čim večjo zaposljivost, aktivnost ter usposabljanje posameznikov.
Zagotavljanje ustrezno razvojno prometno ter energetsko infrastrukturo.
25
IKT – kratica za »informacijsko-komunikacijsko tehnologijo«.
26
»Green jobs« – zelena delovna mesta, ki prispevajo k zmanjšanju okoljskega vpliva podjetij in
ekonomskih sektorjev. Njihov namen je ohranjanje ter obnova kakovosti okolja. Nahajajo se v
storitvenih dejavnostih, industriji, kmetijstvu, administraciji.
27
»White jobs« – bela delovna mesta, ki so vezana na (nove) zahteve in potrebe socialne pomoči
ter nege.
28
Politika socialne kohezivnosti se bo usmerila v krepitev aktivnih oblik socialnega varstva in na
poudarjanje vključevanja v programe oz. storitve za povečanje socialne vključenosti, enake
možnosti ter razvoj le-teh.
29
S stres testi se ugotavlja, če bo banka preživela v naslednji krizi. Delimo jih na mikro stres teste
in makro stres teste (vključen celoten bančni sistem).
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(strošek dela na zaposlenega predstavlja 42,5 % obdavčitev). V Sloveniji ni zgornje meje
pri določanju osnove, od katere se plačujejo socialni prispevki. Vlada naj bi problem rešila
in omejila zgornjo mejo zavarovalne osnove za socialne prispevke. Ta omejitev bi okrepila
konkurenčnost gospodarstva z znižanjem stroškov dela delodajalcev in spodbujala
zaposlovanje na delovnih mestih, kjer se bi lahko ustvarjala višja dodana vrednost.
Postavitev zgornje meje po oceni Ministra za finance pomeni letni izpad prispevkov za cca.
235 milijonov evrov. Znesek naj bi pokrili z bolj enakopravno razporeditvijo bremen med
zavezanci.
Izboljšala naj bi se tudi učinkovitost socialne politike, in sicer tako, da bodo z Zakonom o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev vzpostavili eno vstopno točko za socialne transferje.
Na področju zaposlovanja in trga dela bo pozornost usmerjena na povišanje zaposlenosti
(zavarovanje za primer brezposelnosti za povečanje socialne varnosti)30 in produktivnosti
ter večjo socialno vključenost oz. večji socialni razvoj. Urediti bo treba še področje Zakona
o malem delu in Zakona o delovnih razmerjih.
Pri drugi skupini ukrepov pa gre za pomnožitev socialno razvojnih projektov.31 Pomembni
so tudi ukrepi s področja kmetijstva, energetike in okolja. Cilj je, da se tistim, ki so
dolgotrajno brezposelni ali celo neaktivni, omogoči stalni stik s trgom dela, kar dosežemo
s povezovanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Uveljaviti je potrebno še
spodbudnejšo štipendijsko politiko.
3.3 STRUKTURNI UKREPI
Neizogibna je sprememba pokojninskega sistema, ki zajema reformo pokojninskega
sistema, katere cilj je »varna starost za vse generacije«. To pomeni, da sta ključni zahtevi
dolgoročna vzdržnost finančnega sistema in primernost pokojnin. Predlog reforme se deli
na dva sklopa: na modernizacijo veljavnega sistema (pričetek veljavnosti s 1. 1. 2011) in
na vzpostavitev novega pokojninskega sistema (pričetek veljavnosti s 1. 1. 2015). Glavne
spremembe naj bi prinašale daljšo delovno dobo in sorazmernost med višino vplačanih
sredstev ter višino pokojnine.
Z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter z Zakonom o
zdravstveni dejavnosti naj bi strukturno reformirali tudi sistem zdravstvene dejavnosti in
zdravstvenega zavarovanja z namenom racionalizacije izvajanja zdravstvene dejavnosti.
Zdravstvo naj bi namreč bilo namenjeno zadovoljevanju potreb prebivalstva (in ne
ustvarjanju dobička), zato naj bi bilo splošno dostopno vsem ljudem po načelu
solidarnosti.
Z naštetimi spremembami naj bi ocenjeni javnofinančni učinki na letni ravni znašali 118
milijonov evrov. S še dodatnimi ukrepi, ki bi zagotovili finančno vzdržnost, pa naj bi do
leta 2014 dosegli uravnoteženo poslovanje blagajne zdravstvenega zavarovanja.
Ti ukrepi so bili in so predvideni, vendar realizacija ne poteka po planu. Nekateri programi
so se ustavili, nekateri upočasnili, nekateri pa niso dobili politične večinske podpore ter
podpore državljanov na referendumu.

30

Sistem socialne varnosti naj bi bil učinkovit za preprečevanje socialne izključenosti in revščine.
Spodbujal naj bi vključevanje na trg dela in istočasno nudil podporo za realizacijo koncepta varne
prožnosti.
31
Socialno razvojni projekti – inovativni projekti, socialno podjetništvo, posodobljena javna dela,
storitve socialnega varstva.
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3.4 INSTITUCIONALNE PRILAGODITVE
V izhodno strategijo so vključene tudi institucionalne prilagoditve. Cilj teh prilagoditev je
gospodarnejše ravnanje z državnim premoženjem in boljše delovanje trga. Plan naj bi
dosegli predvsem z boljšim mikro in makro finančnim nadzorom, s krepitvijo konkurence,
z združevanjem in preoblikovanjem vseh treh nadzornih služb,32 z racionalizacijo javnega
naročanja, z ločitvijo lastniške od drugih funkcij (tako bi pustili družbam prosto pot pri
tržnem delovanju družbe) ter s prenosom potencialnega dolga na zasebni sektor (DARS).
Spremembe naj bi temeljile na osnovi Zakona o upravljanju kapitalskih naložb države,
Zakona o javnih agencijah, Zakona o agenciji za javno naročanje, Zakona o gospodarskih
družbah, Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, Strategije ravnanja z
nepremičnim premoženjem in Kodeksa upravljanja družb ter na osnovi razveljavitve
Zakona o gospodarskih javnih službah.
Prilagoditve na področju upravljanja javnih institucij in javne uprave torej zajemajo:
- Agencijo za upravljanje kapitalskih naložb RS in preoblikovanje KAD ter SOD,
- Javni sklad za ravnanje z nepremičnim premoženjem države,
- statusne in organizacijske spremembe družbe DARS d. d.,
- prilagoditve nadzora finančnih storitev,
- preoblikovanje Urada za varstvo konkurence,
- ustanovitev Agencije za javno naročanje,
- ureditev izvajanja gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja,
- določitev potrebnih pogojev za učinkovito opravljanje negospodarskih javnih služb in
storitev,
- določitev potrebnih pogojev za učinkovito opravljanje gospodarskih javnih služb in
storitev,
- poenostavitev upravljanja z infrastrukturo gospodarskih javnih služb,
- Tehnološko-razvojno agencijo Republike Slovenije.
Prilagoditve v prometni in energetski infrastrukturi za učinkovito okoljsko in podnebno
politiko pa zajemajo:
- prilagoditev sistema umeščanja prometne in energetske infrastrukture v prostor,
- razvoj železniškega sistema (infrastrukture in storitev),
- spodbujanje obnovljivih virov energije,
- prilagajanje na podnebne spremembe (EU 20 20 20),
- dvig konkurenčnosti kmetijstva in živilsko-predelovalne industrije,
- optimizacijo gospodarjenja z gozdovi.
Aprila 2011 je vlada RS sprejela Program stabilnosti – dopolnitev 2011. V njem so
določeni cilji politike za obdobje 2011–2014:
- fiskalna konsolidacija z namenom racionalizacije odhodkov in zmanjšanja primanjkljaja
države pod 3 % BDP do leta 2013,
- krepitev dolgoročne fiskalne konsolidacije s strukturnimi reformami (npr. pokojninska
reforma),
- spodbujanje gospodarske rasti in zaposlovanja. (Pevcin (ur.) in Setnikar-Cankar (ur.),
2012, str. 37)

32

Banka Slovenije, Agencija za zavarovalni nadzor in Agencija za trg vrednostnih papirjev.
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4 VPLIV GOSPODARSKE KRIZE NA JAVNO UPRAVO V
SLOVENIJI
4.1 VPLIVI GOSPODARSKE KRIZE IN VARČEVANJA NA JAVNO UPRAVO
Gospodarska kriza posredno in neposredno vpliva na slehernega posameznika,
organizacijo in širšo skupnost. Če želimo preučiti vplive (in posledično seveda tudi
posledice v nadaljevanju tega poglavja) gospodarsko-finančne krize na javno upravo,
potem se moramo najprej vprašati, kako je javna uprava sploh sestavljena. Kakšne so
njene lastnosti, značilnosti in posebnosti ter kakšen je njen namen? Na koga v javni
upravi vpliva gospodarska kriza?
Za najširši in najbolj smiseln pojem lahko smatramo pojem javnega sektorja. To je skupek
vseh javnih, načeloma neprofitnih organizacij, ki opravljajo družbene in gospodarske
javne dejavnosti po netržnih načelih s financiranjem iz državnega proračuna (SetnikarCankar, 1997, str. 73). Dobrine delimo na zasebne in javne. Namen javnega sektorja je
zadovoljevanje potreb po javnih dobrinah33 vseh članov družbene skupnosti. Cilj javnega
sektorja ni ustvarjanje dobička, ampak zadovoljevanje potreb s storitvami, ki jih zasebni
sektor ne more, oz. ne sme zagotavljati (npr. vojska, sodišče itd.). O delitvi in uporabi
zasebnih dobrin odloča trg s tržnimi zakonitostmi, o javnih dobrinah pa odloča vladajoča
politika s svojimi institucijami (Ferfila in Kovač, 2000, str. 81). Politika je torej tesno
povezana z javnim sektorjem, odraz gospodarsko-finančne situacije na trgu pa se prenaša
na javno upravo.

33

Javna dobrina je tista dobrina, ki jo lahko uporablja več potrošnikov, pri čemer potrošnja enega
uporabnika ne zmanjšuje kakovosti in količine potrošnje drugega uporabnika. Govorimo lahko o
nerivalstvu. (Ferfila in Kovač, 2000, str. 80)
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Slika 4: Sestava javnega sektorja

Vir: Ferfila in Kovač (2000, str. 152)

o javnih uslužbencih (ZJU)34 iz leta 2008 določa, da je javni sektor sestavljen iz:
javnih agencij, zavodov, skladov in javnih gospodarskih zavodov,
državnih organov in uprav samoupravnih lokalnih skupnosti,
drugih oseb javnega prava, če so le-te uporabniki državnega oz. proračuna lokalne
skupnosti.
Javno upravo lahko z organizacijskega vidika delimo na državno upravo, lokalno
samoupravo ter javne službe (Ferfila in Kovač, 2000, str. 152). Njena funkcija je
zadovoljevanje javnih potreb in zagotavljanje dobrin, ki jih ne more priskrbeti trg s
subjekti, ki se ravnajo po tržnih načelih. Preko javne uprave deluje sama država in njene
institucije na način financiranja iz javnih virov (proračun). Njena naloga je izvajanje javnih
služb in oblasti ter priprava in izvrševanje predpisov. Javna uprava vpliva na slehernega
posameznika in celotno družbo; na socialni, kulturni, gospodarski in politični razvoj
družbe. Relacija s politiko je dvosmerna. Ko se gospodarski in politični status države
poslabša (npr. v primeru gospodarsko-finančne krize), se to stanje nedvomno prenese
tudi na javno upravo (varčevanje, odpuščanje delavcev, omejevanje pravic itd.).
Zakon
-

Državna uprava predstavlja velik oz. večji del javne uprave, na grobo pa sestoji iz sistema
upravnih organov z naslednjimi funkcijami:
- asociativno (združevanje),
- eksekutivno oz. izvršilno – izvrševanje pravnih predpisov, upravni nadzor in
odločanje v upravnih zadevah,
- kurativno oz. servisno funkcijo – nadzor nad zakonitostjo v upravnem postopku,
pospeševanje družbenega razvoja, inšpekcijski in upravni nadzor ter izvajanje
storitev za druge državne organe,
34

Uradni list RS, št. 63/2007 ZJU-UPB3, št. 65/2008
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- regulativno – priprava in izdaja pravnih aktov.
Pri svojem delovanju se ravna po naslednjih štirih vidikih (Brezovšek, 1998, str. 136):
- ekonomskem vidiku, ki določa upoštevanje stroškov in koristi ter uporabo nadzora
glede racionalnega prerazporejanja virov,
- profesionalnem vidiku, pri katerem morajo zaposleni v državni upravi izkazovati
zanesljivost, strokovnost, motiviranost in usposobljenost,
- političnem vidiku, ki zahteva politični nadzor uprave ter določitev odgovornosti,
- legalnem vidiku, pri katerem je seveda obvezno pravno-legalno delovanje državne
uprave.
Državna uprava je tudi ena izmed funkcij35 države. Na njeni zgornji ravni jo politično vrši
vlada, na spodnji pa javna uprava. Upravni organi države opravljajo upravno funkcijo, to
pomeni vzdrževanje javnega reda in miru ter realiziranje družbenega razvoja. Naloge
upravnih organov izvajajo ministrstva v skladu z zakoni.
Lokalna samouprava je pojem, ki se nanaša na zadeve krajevnega pomena. Širše gledano
lokalne skupnosti predstavljajo okraji, okrožja, regije, pokrajine in dežele, v ožjem smislu
pa občine,36 ki so temeljne lokalne samoupravne skupnosti od leta 1995. Namen lokalne
samouprave je zadovoljevanje potreb njenih prebivalcev. Od državne uprave se lokalna
samouprava razlikuje v tem, da je avtonomna in pri svojem delovanju neodvisna enota,
medtem ko je državna uprava centralistično in hierarhično urejena. Mandat lokalni
samoupravi podeli lokalno prebivalstvo neposredno z demokratičnimi volitvami in ne
država. Pravica do lokalne samouprave je zapisana v ustavi RS. V uporabi je dvotirni
upravni sistem z dualizmom državne uprave ter lokalne samouprave, kar pomeni
vzporedno organizacijo državne uprave in lokalne samouprave na lokalni ravni. Občine
izvajajo samo zadeve lokalnega pomena, izvrševanje predpisov in zakonov na lokalni ravni
pa je v domeni državne uprave.
Javne službe so vse nujne dejavnosti za razvoj in delovanje družbe, ki se opravljajo s
pomočjo države, trg sam pa jih ne more ali ne sme zagotavljati. Najpogosteje jih delimo
na gospodarske (področje telekomunikacij, energetike, prometa itd.) in negospodarske
družbe (šolstvo, zdravstvo) ter na izbirne in obvezne službe. Nekatere dejavnosti javnih
služb lahko s pridobljenimi koncesijami opravljajo fizične osebe in podjetja v njihovi lasti.
Javni uslužbenci so vsi posamezniki, ki imajo sklenjeno delovno razmerje v javnem
sektorju v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih (ZJU). Njihovo delovno mesto je torej v
državnih organih, v javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih, javnih agencijah, v
samoupravnih lokalnih skupnostih oz. pri drugih nosilcih lokalnega ali državnega
proračuna. Javne uslužbence delimo na uradnike (opravljajo naloge javnega značaja) in
tehnično-strokovne delavce, ki so pogosto podporna služba uradnikom. Status javnih
uslužbencev je različno definiran od države do države. Pri nas je vezan na status
organizacije, v kateri so v delovnem razmerju, in ni vezan na funkcijo, ki jo opravljajo.
Tako med javne uslužbence ne uvrščamo tistih, ki na podlagi koncesij opravljajo javno
službo, vendar so zaposleni v podjetju zasebnega sektorja, medtem ko v Nemčiji mednje
ne spadajo zaposleni v javnih podjetjih. Največji delež javnih uslužbencev je beležen v
Italiji, pa tudi mi imamo precej visokega, saj je kar nekajkrat višji kot pri drugih novih
članicah EU in obsega približno 17 % aktivnega prebivalstva.

35
36

Poleg sodne, zakonodajne in izvršne funkcije.
Po ustanovitvi občine Ankaran je bilo leta 2011 v Sloveniji 212 občin.
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4.2 ZAKONODAJNE SPREMEMBE KOT POSLEDICA KRIZE
Razmere na domačem in svetovnem trgu vplivajo na vsakega posameznika, torej tudi na
javno upravo v Sloveniji, ki je »v službi ljudi«. Tem spremembam se je potrebno kar
najbolj prilagoditi. Vlada RS je kot zakonodajna oblast s svojimi zakoni in predpisi v luči
gospodarske krize po svojih močeh poskrbela in še vedno skrbi (oz. vsaj poizkuša skrbeti)
za omilitev učinkov krize ter izhod iz nje.
Zakonov, sprejetih zaradi oz. v povezavi z gospodarsko krizo in javno upravo, je bilo
veliko. Zelo težko je sistematično obravnavati vsakega izmed njih, zato bi se kronološko
osredotočila na najpomembnejše zakonske spremembe in smernice protikriznega
delovanja vlad od nastanka krize dalje, torej od Pahorjeve vlade, pa preko Janševe
vladavine do trenutnega vladanja premierke Alenke Bratušek.
Janez Janša je 21. novembra 2008 predal svoje posle že 9. slovenski vladi, torej vladi
Borisa Pahorja. Končalo se je obdobje »debelih krav«, kot čas pred krizo radi imenujejo
nekateri slovenski ekonomisti. Pahorjeva vlada se je morala takoj spopasti s
spremenjenimi gospodarskimi in finančnimi okoliščinami kot posledico svetovne krize. Z
ustanovitvijo t. i. krizne skupine ministrov37 in s sprejetjem prvega svežnja protikriznih
ukrepov (decembra 2008) je bila začrtana pot blažitve kriznih učinkov. Gospodarstvu so
bile dane spodbude za uspešnejše delovanje in ohranjanje delovnih mest ter okrepitev
finančnega sektorja (z neomejenim jamstvom za bančne vloge, izdajo treh državnih
obveznic v vrednosti dveh milijard evrov, jamstveno shemo za podjetja v višini milijarde
evrov, dokapitalizacijo SID banke s 160 in Slovenskega podjetniškega sklada s 35 milijoni
evrov). Subvencioniran je bil polni delovni čas in zagotovljeno delo za krajši delovni čas.38
Ukrepanje je bilo usmerjeno tudi v povečanje likvidnosti v bančnem sistemu in posledično
pomoč podjetjem ter zaposlenim. Drugi sveženj protikriznih ukrepov je vlada sprejela
februarja 2009, njihova značilnost pa je bila razvojna naravnanost. Šlo je za ukrepe s
področja financ in likvidnosti podjetij, ukrepe s področja trga dela, vseživljenjskega učenja
ter socialne varnosti, ukrepe za spodbujanje trajnostnega razvoja in za izboljšanje izrabe
sredstev kohezijske politike. Poleg teh je vlada uvedla še varčevalne ukrepe (Zakon o
začasnem znižanju plač funkcionarjem, ukinitev nagrajevanja uspešnosti, znižanje sejnin,
racionalizacija službenih poti, zmanjševanje stroškov zunanjih izvajalcev, zmanjševanje
študentskega dela itd.). Najpomembnejši je bil Dogovor o ukrepih na področju plač v
javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009–2010, ki
ga je z vlado sklenilo 23 sindikatov javnega sektorja, s čimer naj bi tudi javni uslužbenci
prispevali k vzdržnosti javnih financ.39 (Sto dni vlade, 2009) Ob njem je bil prav tako
dosežen Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih
makroekonomskih razmer za obdobje 2010–2011.40 Obenem je vlada v svojem prvem letu
delovanja z ukrepi za zmanjševanje števila zaposlenih v javnem sektorju določila, da se
kadrovski načrt za leti 2009 in 2010 uskladi tako, da se število zaposlenih na zadnji
koledarski dan v letu 2008 zmanjša za 1 % vsako leto.41 Kot je dejala Helena Kramar,
generalna sekretarka vlade na takratnem Ministrstvu za javno upravo (MJU): «Delo

37

Pod vodstvom mag. Mitja Gasparija in ob pomoči dr. Francija Križaniča ter dr. Ivana Svetlika.
Po ocenah ministrstva za delo je bilo na ta način ohranjenih 20.000 delovnih mest.
39
Rast plač se je tako v letu 2009 znižala s predvidenih 9,9 % na 7,1 %, kar pomeni znižanje
javnofinančnih odhodkov za približno 100 milijonov evrov.
40
Prihranek je bil ocenjen na 354 milijonov evrov zaradi 3,1 % rasti plač namesto predvidene 10,3
%.
41
V celotnem javnem sektorju se je tako od decembra 2008 pa do avgusta 2009 število zaposlenih
zmanjšano za 224 (metodologija AJPES).
38
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ministrstva za javno upravo je bilo v vseh treh letih mandata tesno povezano z
obvladovanjem izdatkov za plače v javnem sektorju«.
Med drugim je vlada je s spremembo Zakona o javnem naročanju uvedla ukrepe na
področju zniževanja stroškov pri skupnem javnem naročanju in načrt »zelenega javnega
naročanja« (upoštevanje okoljskih vidikov).
Z namenom pripraviti boljše predpise, izboljšati sistem presoje učinkov sprejetih predpisov
in vključiti javnost pri pripravi predpisov je bila v vladi sprejeta resolucija o normativni
dejavnosti. Novosti resolucije so:
- obvezno sodelovanje z javnostjo (30–60 dni),
- predložitev osnutkov podzakonskih predpisov,
- da bo proces presoje posledic (ekonomskih, okoljskih, javno-finančnih in socialnih)
del zakonodajnega postopka,
- bodo presojo posledic izvajala ministrstva,
- se bo presoja posledic uporabljala za vse predpise,
- se bo nadzor izvajal v procesu medresorskega usklajevanja,
- bo presoja posledic vključevala test vpliva na mala in srednja podjetja ter presojo
konkurenčnosti.
Kar se tiče odprave administrativnih ovir, sta maja 2009 stopila v veljavo Program
ukrepov za odpravo administrativnih ovir in Akcijski načrt za znižanje administrativnih
bremen za 25 % do leta 2012.42
S ciljem transparentne in depolitizirane nominacije kandidatov za članstvo v organih
upravljanja ter vodenja v javnem sektorju se je začela depolitizacija in transparentnost
kadrovanja ter delovanja javne uprave. (1. obletnica vlade. Glavni dosežki in rezultati
vlade Boruta Pahorja, 2009, str. 32–37)
Z izglasovano nezaupnico vladi Boruta Pahorja in z razpisom predčasnih parlamentarnih
volitev je 10. februarja 2011 na premierski stol sedel Janez Janša. Nova vlada je takoj po
zaprisegi začela zmanjševati javno porabo in s t. i. Varčevalnim zakonom proračunske
odhodke znižala za okoli 800 milijonov evrov. Sprejela je tudi tri pakete ukrepov in
zakonov za spodbujanje gospodarstva:
- v prvem paketu ukrepov in zakonov je nakazala posluh za razvoj in pridobivanje
novih znanj z znižanjem stopnje davka43 (Zakon o dohodnini, Zakon o davku na
dodano vrednost, Zakon o davčnem postopku, Zakon o davku od dohodkov
pravnih oseb itd.),
- z drugim paketom ukrepov in zakonov44 je spodbudila višjo gospodarsko rast
(Spremembe zakona o gospodarskih družbah);
- s tretjim paketom ukrepov in zakonov ter sprememb zakonov (155 rešitev) pa je
posegla na področje delovno-pravne zakonodaje, poslovnega sistema, kmetijstva
in okolja ter sanacije bančnega sistema (Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o
urejanju trga dela, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o
ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank, Zakon o DDV, Zakon o javnem naročanju
itd).
Zakon o slovenskem državnem holdingu je sprožil učinkovito in pregledno upravljanje z
državnim premoženjem in postopen umik države iz gospodarstva. Spremenitev delovne
zakonodaje je zmanjšala segmentacijo trga, zvišala fleksibilnost na trgu dela, se
42

Program vsebuje 41 ukrepov, s katerimi bi »brisali« administrativna bremena iz 66-ih zakonov
(realizacija 2009–2010) .
43
Znižanje stopnje davka od dohodka pravnih oseb na 15 %, uvedba neomejene 40 %
investicijske olajšave in dvig olajšave za raziskave ter razvoj iz 40 % na 100 %.
44
75 ukrepov in zakonov, ki so zajemali tudi javne razpise v višini 377,5 milijona evrov.
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prilagodila staranju prebivalstva, povečala varstvo delavcev, spodbudila sklepanja pogodb
za nedoločen čas in omejila delodajalčevo izigravanje delavcev. Zakon o ukrepih za
stabilizacijo bančnega sistema je odpravil bančni krč in temeljne vzroke neodgovornega
poslovanja bank. Spremenjena davčna zakonodaja (z olajšavami za investicije) je
povečala privlačnost Slovenije za tuje investicije. Prav tako pa se je izboljšalo črpanje
evropskih sredstev.45 (Sto dni vlade pod vodstvom premierja Janeza Janše, 2012)
1. aprila 2012 se je s spremembo Zakona o vladi Ministrstvo za javno upravo ukinilo in
prešlo pod okrilje Ministrstva za pravosodje in javno upravo (MPJU), prevzelo pa je tudi
področje lokalne samouprave. Ustanovljeni so bili štiri direktorati:
- Direktorat za javni sektor,
- Direktorat za upravne procese,
- Direktorat za informatiko in e-storitve,
- Direktorat za investicije in e-premičnine.
Leta 2013 se je MPJU še bolj korenito reorganiziralo, zmanjšalo se je število zaposlenih.46
Ukinjen je bil Direktorat za upravne procese, delovne naloge pa so se razdelile med
Direktorat za javni sektor ter Direktorat za informatiko in e-storitve. V okviru ministrstva
delujejo še Služba za popravo krivic, Služba za lokalno samoupravo in Služba za notranjo
revizijo.
Za dosego večje učinkovitosti delovanja in poenostavitve ter posodobitve normativne
ureditve sistema javnih uslužbencev se je spremenil Zakon o javnih uslužbencih. Osnovne
plače so se jim s 1. junijem 2012 linearno zmanjšale za 8 %. Predpisani so bili še drugi
segmenti, npr. možnost napredovanja, regres za letni dopust, odpoved pogodbe o
zaposlitvi, odpravnine ter povračilo stroškov. V luči varčevanja so bile z Zakonom o
poslancih reorganizirane pravice javnih funkcionarjev, na novo urejeni pa so bili tudi
Zakon o funkcionarjih v državnih organih, Zakon o varuhu človekovih pravic, Zakon o
računskem sodišču RS, Zakon o ustavnem sodišču RS in Zakon o zagotavljanju pogojev za
opravljanje funkcije predsednika. V ZUJF so bili vključeni tudi ukrepi, katerih namen je
zmanjševanje mase sredstev za stroške dela zaposlenih v javnem sektorju. Ti ukrepi se
delijo na tri sklope:
- ukrepe na področju delovnih razmerij in sklepanja pogodb v javnem sektorju
(zaradi njih se je prvič ustalila in začela zmanjševati rast zaposlenih v javnem
sektorju),
- ukrepe na področju plač v javnem sektorju, ki so dvojni: sistemski trajno
spreminjajo sistemsko ureditev plač in pomenijo realizacijo novega plačnega
sistema javnega sektorja; ukrepi trajne ali ukrepi začasne narave pa so znižali
višino sredstev za plače zaposlenih v javnem sektorju,
- ukrepe na področju povračil stroškov in drugih prejemkov zaposlenih v javnem
sektorju. Po zaslugi teh se je prvič doseglo, da so se pogoji in višina povračil
stroškov enotno uredili za vse dejavnosti in poklice v javnem sektorju. (Poročilo o
delu vlade RS pod vodstvom predsednika Janeza Janše (2012–2013), 2013)
Vlado Janeza Janše je na osnovi nezaupnice 27. februarja 2013 zamenjala na novo
sestavljena koalicija Alenke Bratušek. Prva vladna prioriteta je bila sprejetje Programa
stabilnosti in Nacionalnega reformnega programa z njegovimi ukrepi. Konsolidacija vladnih
financ je pravzaprav nadaljevanje dela prejšnje vlade; gre za kontinuiteto varčevalnih
ukrepov in povečevanje prilivov v proračun z dodatnimi prihodki in davki (dvig DDV iz 20
45

Na mesečni ravni smo iz bruseljske blagajne prejeli 44 milijonov, prej je bilo povprečje 22
milijonov.
46
1. aprila 2012 je bilo na MPJU zaposlenih 487 uslužbencev, 1. marca 2013 pa 50 ljudi manj.
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% na 22 %, prihajajoči novi nepremičninski davki itd.). Podprt je predlog vpisa fiskalnega
pravila v Ustavo (nadaljevanje dela vlade Janeza Janše), ki preprečuje pretirano
zadolževanje v primeru nadaljnje prekomerne porabe sredstev. Tudi v bodoče se bo
izvajala privatizacija podjetij v državni lasti (umik države iz gospodarstva), kar bo prineslo
dodatne prilive v državni proračun.
Vlada je po prvih 100-ih dneh svojega delovanja na Ministrstvu za pravosodje uvedla novo
insolvenčno zakonodajo, ki omogoča učinkovitejše stečajne postopke in postopke prisilne
poravnave. Skupaj s sodno oblastjo je podpisala Zavezo za izboljšanje stanja v sodstvu. V
veljavo so stopili še: novela Zakona o sodiščih in Zakona o sodniški službi, spremenjena
referendumska zakonodaja ter dogovor s sindikati javnega sektorja o varčevalnih ukrepih.
(100 dni vlade RS pod vodstvom Alenke Bratušek, 2013)
Naša vlada obljublja utrjevanje pravne, socialne in pravične države, pomoč gospodarstvu,
sanacijo bank, reševanje problematike v javnem sektorju ter zaposlovanje mladih. Ji bo
uspelo, ali pa bo šla po poti svojih bolj ali manj (ne)uspešnih predhodnic z mnogimi
obljubami in veliko manjšim odstotkom realizacije? Pokazal bo čas ...
4.3 POSLEDICE (TRENUTNE IN PREDVIDENE) KRIZE ZA JAVNO UPRAVO
Pri analizi posledic krize lahko ločimo učinke krize, ki zadevajo javni sektor kot institucijo s
svojimi zaposlenimi, in učinke, ki se tičejo uslužbencev v javni upravi kot pripadnikov oz.
posameznikov realnega sektorja.
Znaki krize v Sloveniji in po svetu so:
- rast svetovne trgovine se umiri in začne padati,
- gospodarska rast v svetu se zniža, kar se pokaže kot recesija v razvitih državah in
nižja rast v nerazvitih državah sveta,
- padec indeksa transportnih cen (baltski indeks),47
- znižanje cen surovin,48
- posojilna suša (»crunch«) ter spremenjeni tokovi kapitala (od revnih k bogatim
državam),
- upad pomoči bogatih držav najrevnejšim državam,
- eksistentno vprašanje, če bo »samozavarovanje« držav s svojimi kapitalskimi
rezervami zadoščalo,
- padec indeksa potrošniške klime,
- zmanjšanje prodaje novih avtomobilov49 in gradenj novih nepremičnin (Štiblar,
2008, str. 106–107).
Status javne uprave in njeno organiziranost je spreminjala vlada Boruta Pahorja, nato
vlada Janeza Janše, na novo pa ju spreminja, oz. ju še bo spreminjala sedanja vlada
Alenke Bratušek. Posledica gospodarske krize je bila prenova javne uprave, ki je bila
izvedena pod vladanjem Janeza Janše. Tako se je 1. aprila 2012 na osnovi sprejetega
Zakona o vladi Ministrstvo za javno upravo ukinilo ter prešlo pod okrilje Ministrstva za
pravosodje in javno upravo, prevzeta pa so bila tudi področja lokalne samouprave.
Vlada se je leta 2012 lotila preorganizacije predragega, neučinkovitega in preobsežnega
javnega sektorja in pravosodja s prevelikimi sodnimi zaostanki ter nezaupanjem
državljanov v delovanje pravične sodne države. Rezultat reorganiziranja javne uprave (kot
47
48
49

Baltski indeks je leta 2008 padel za kar 85 %.
Cena nafte se je leta 2008 v samo nekaj mesecih znižala z 147 USD na 50 USD/sodček.
Konec leta 2008 se je prodaja po svetu v povprečju zmanjšala za tretjino.
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posledice gospodarske krize) je, oz. naj bi bil učinkovitejši in gospodarnejši javni sektor.
Sprejet je bil ZUJF (11. 5. 2012), s katerim je vlada zaustavila trend povečevanja
zaposlenih v javni upravi in logično večanje mase sredstev za njihove plače.50 (Ministrstvo
za pravosodje in javno upravo, 2012).
Namen ZUJF je predvsem zagotavljanje učinkovitega upravljanja vzdržnih javnih financ,
makroekonomske stabilnosti, stabilnega in trajnega narodnogospodarskega razvoja ter
oblikovanje pravil za večjo fiskalno disciplino (Pevcin in Setnikar-Cankar, 2012, str. 38).
Ker znaša obseg sredstev za plače v javnem sektorju kar 4,1 milijarde evrov, so se
posledice uveljavitve ZUJF seveda pokazale v smislu varčevalnih ukrepov pri javnih
uslužbencih. S 1. junijem 2012 so se njihove osnovne plače linearno znižale za 8 %.
Ukinila se je varovana plača, odpravili pa sta se tudi tretja in četrta četrtina v osnovnih
plačah, kar pomeni, da zaposleni prejemajo osnovno plačo brez odbitkov od polne
vrednosti plačnega razreda. Prav tako so se eliminirala izplačila redne delovne uspešnosti,
iz naslova povečanega obsega dela znašajo največ 20 % osnovne plače. Omejeno je
napredovanje v višji plačni razred ali naziv. Regres za leto 2012 in 2013 se izplača glede
na uvrstitev v plačni razred mesec pred izplačilom (nižji zneski) in se prejme samo do 40.
plačnega razreda. Znižala so se še povračila stroškov za prevoz na delo (upravičeni le tisti
z oddaljenostjo več kot 2 km do delovnega mesta), regres za prehrano, jubilejne nagrade,
pomoči, odpravnine, kilometrine, dnevnice, avtorske ter podjemne pogodbe (ZUJF 2012 v:
Pevcin (ur.) in Setnikar-Cankar (ur.), 2012, str. 39).
V vladnem Nacionalnem reformnem programu 2013–1014 (str. 22–23) so cilji dela zaradi
gospodarske krize osredotočeni na odpravo administrativnih ovir, debirokratizacijo,
sprejemanje kakovostnejše zakonodaje, učinkovitejše poslovanje, preglednejše delovanje
in boljšo usmerjenost k uporabnikom javnih storitev. Vse to se bo poizkušalo doseči z:
- vzpostavitvijo enotne platforme za sistemsko spodbujanje dviga učinkovitosti in
uspešnosti poslovanja,
- prenovo fizičnih in spletnih »VEM« točk za podporo tujim ter domačim
podjetnikom,
- sprejemanjem kakovostne in učinkovitejše zakonodaje ter presojanjem njenih
učinkov,
- poenostavitvijo in debirokratizacijo postopkov v upravnih organih,
- prenovo delovanja upravnih enot in uvedbo upravnih okrajev,
- zmanjševanjem upravnih zaostankov,
- izvedbo projektov elektronske uprave,51
- izvanjem ukrepov za prehod na celovito e-poslovanje v državni upravi,
- izpeljavo projekta Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov (servis drugim
resorjem oz. organom javne uprave),
- nadgradnjo in razvojem davčnega ter carinskega informativnega sistema,
- povečanjem gospodarnosti, učinkovitosti in transparentnosti državne informatike,
- fleksibilnim nagrajevanjem zaposlenih v soodvisnosti od rezultatov dela,
- realizacijo projekta e-kadrovanje s ciljem transparentnosti, poenostavitve procesov
in dviga kakovosti pri izvajanju postopkov kadrovanja v organih državne uprave,
- strokovnejšim nadzorom občinskih predpisov,
- zmanjševanjem demokratičnega deficita na lokalni ravni,
- učinkovitim pregonom in preprečevanjem korupcije (posledica spremenjene
zakonodaje);
50

V obdobju od januarja do november 2012 se je število zaposlenih v javnem sektorju zreduciralo
za 1.256 oz. 0,8 %. Masa bruto plač v septembru 2012 je v primerjavi z majem 2012 padla za 18
milijonov evrov (6,07 odstotnih točk).
51
Rezultat bo nov državni portal e-Uprava s svojimi modernimi rešitvami.
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izboljšanjem učinkovitosti inšpekcijskih služb,
razvijanjem sistemsko-pravnega okolja za delovanje in razvoj nevladnih
organizacij. (Nacionalni reformni program 2013–2014, 2013)
Posledice krize zadevajo zaposlene v javni upravi tudi kot pripadnike realnega sektorja.
Uslužbenci lahko čutijo posledice kriznih razmer kot:
- znižanje oz. zamrznitev plač ob spremljajoči odpravi plačnih nesorazmerij,
- slabšo možnost napredovanja,
- manjšo kupno moč,
- zmanjšano potrošnjo z varčevanjem na vsakem koraku, ki vodi v vrtinec krčenja in
dodatno zmanjševanje potrošnje ter posledično proizvodnje,
- nižji življenjski standard (srednji razred počasi, a vztrajno izginja),
- izgubo zaposlitve,
- spremembo življenjskega stila,
- krčenje že pridobljenih pravic in zmanjševanje ugodnosti,
- eventuelno izvanje mobinga in drugih psihičnih pritiskov na zaposlene,
- povečevanje učinkovitosti in obsega dela (politika narekuje, da se opravi isto oz.
večjo količino dela z manj delovne sile),
- nejevoljnost, nezainteresiranost (veselje do delovnega mesta se pri zaposlenih, na
katere se vrši pritisk, zmanjšuje),
- povečano pojavljanje fizioloških in psiholoških zdravstvenih problemov zaposlenih
v javni upravi
- manjši obseg in kakovost dodatnega ter rednega izobraževanja, kar je povezano s
krčenjem izdatkov v javni upravi,
- dodatno izobraževanje in pridobivanje novih znanj ob spremembi delovnega mesta
ter delovnih nalog.

5 GOSPODARSKA KRIZA IN JAVNA UPRAVA V EU
Države EU se na posledice krize odzivajo vsaka na svoj način, s specifičnimi ukrepi in
pristopi, pri čemer pa sta jim skupna cilja konsolidacija javnih financ in vzdržna
gospodarska rast. Leta 2012 je večina članic vztrajala v postopku presežnega
primanjkljaja 3 % BDP. Njihove strategije za konsolidacijo javnih financ pa so bile
usmerjene v zniževanje izdatkov –predvsem z racionalizacijo delovanja javnega sektorja,
omejevanjem zaposlovanja in poseganjem v plače ter socialne transferje. Te varčevalne
metode so bile kratkoročno gledano nujne, vendar lahko srednjeročno gledano privedejo
do poslabšanja javnih storitev. »Vzdržno JU« je možno doseči s strukturni posegi za
povečanje učinkovitosti, s prestrukturiranjem v smeri konkurenčnosti in vzdržnosti
sistemov socialne zaščite, s stimulativnim okoljem ter s povišano efektivnostjo zaposlenih.
(BEDNAŠ, Marijana in dr. (ur.), 2012, str. 5–9 v: Pevcin (ur.) in Setnikar-Cankar (ur.),
2012, str. 52–53)
5.1 STANJE JAVNE UPRAVE V NEMČIJI
Nemčija se je s stagnacijo gospodarstva in povečevanjem brezposelnosti začela srečevati
že veliko pred gospodarsko krizo leta 2008. Najslabša tri leta gospodarske rasti so bila
2002 (+1,4 %), 2003 (1,0 %) in 2005 (1,4 %). Vlada kanclerja Schroederja je zato že
leta 2003 uvedla varčevalne reforme. Odgovor na prihajajočo krizo leta 2008 je
predstavljal rešilni paket Soffin. Sestavljen je bil iz dveh delov. Prvi je znašal 400 milijard
evrov in je bil namenjen državnim poroštvom za banke. Drugi del v višini 80 milijard evrov

29

pa je služil neposrednim državnim kapitalskim injekcijam za banke. Prvi konjunkturni
paket (november 2008) je bil ovrednoten na 32 milijard evrov, drugi (januar 2009) pa na
50 milijard evrov (2 % BDP). Leta 2010 je bil predstavljen še program Agenda 2010,52
katerega glavna cilja sta bila izboljšanje gospodarske rasti in zmanjšanje brezposelnosti.
Zaradi vseh teh programov je bila Nemčija že pred izbruhom krize zelo dobro pripravljena
na krizne razmere. (Pregled ukrepov in reform za naslavljanje finančne in ekonomske
krize – po državah, 2012, str. 34–35)
Državi se po nekaj kriznih letih obeta ponovni zagon ekonomske rasti. Leta 2011 je imela
najmanjšo brezposelnost v zadnjih dvajsetih letih, izvoz se je povišal na 1 bilijon evrov,
gospodarska rast pa je znašala zavidljive 3 %. V letu 2012 se je realni BDP povečal za 0,7
%. Zaradi postopnega nižanja ekonomske aktivnosti v drugem in tretjem četrtletju
zmanjšana javna poraba ni bila dovolj, da bi premostila močan padec izvoza in
investiranja. Posledično se je BDP v zadnjem četrtletju zmanjšal za 0,6 odstotne točke. Ta
zaostanek je bil začasen, saj so se zadeve stabilizirale v prvem četrtletju leta 2013. Rast
BDP je dvignil predvsem storitveni sektor, medtem ko je bila zaradi dolgotrajne zime
industrijska proizvodnja nizka. V Nemčiji je trg dela kljub oslabljenim ekonomskim
dejavnostim izjemno močan. BDP naj bi se v letu 2013 povečal za 0,4 % in leta 2014 za
kar 1,8 %. Nacionalne potrebe so glavni nosilec njihove proizvodnje. (Assessment of the
2013 national reform programme and stability programme for Germany, 2013, str. 3).
Zaradi zmanjšane ekonomske dejavnosti preteklih let je bilo pobranih manj davkov,
predvsem tistih, ki so vezani na dobiček. Še več, prihodki od pobranih davkov naj bi se še
zmanjševali, predvsem zaradi še nižjih prispevkov za pokojnine in povečanja minimalne
dohodnine. Obenem ima država povišane izdatke zaradi novega sistema plač v javnem
sektorju. Majhen presežek državnega proračuna iz leta 2012 (0,2 % BDP) se bo v letu
2013 spremenil v deficit, izravnal pa se bo leta 2014. Namen je doseči 0,5 % presežek
BDP. Delež bruto javnega dolga naj bi se z 81,9 % BDP iz leta 2012 zmanjšal na 81,1 % v
letu 2013 in leta 2014 na 78,6 % BDP. Ustanovitev »slabe banke« bi lahko ta dolg še
dodatno zmanjšala. (Germany. Reacceleration of economic growth on the horizon, 2013)

52

Naštete reforme so pomenile največji rez v nemški socialni sistem po drugi svetovni vojni.
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Tabela 1: Pregled ukrepov nemške ekonomske politike
Država

Nemčija

Nominalni bruto domači proizvod
v mio EUR

2009
2.374.500

2010
2.476.800

2011
2.570.000

Sprememba števila
zaposlenih v javnem
sektorju v %
2010/2008
+3,92

Relativno
+2,76

Spremembe
povprečne nominalne
bruto plače v javnem
sektorju v %
2010/2008 Relativno
NP
NP

Ukrep
(leto in
značilnost)

2010
sprejet
sklep o
povečanju
nominalnih
plač za 2,3
%, a
odprava
božičnice,
kar se je
odrazilo v
2,5 %
zmanjšanju
nominalne
plače
Vir: Pregled ukrepov in reform za naslavljanje finančne in ekonomske krize – po državah (2012, str.
125)

Nemčija je dosegla omejen napredek pri sprejemanju ukrepov za reševanje koncepta CSR
2012.53 Njene javne finance so se izboljševale s presežkom v letu 2012. Nadzor
finančnega sektorja se je povečal, še vedno pa je možnost za izboljšanje bančnega
sektorja. Kljub ugodni ekonomski situaciji se bo država morala soočiti s srednje- in
dolgoročnimi izzivi, ki jih še ni razrešila:
- Javne finance: njihovo stanje se izboljšuje, zahvaljujoč dobremu ekonomskemu
stanju in trgu dela, vendar je javni dolg v višini 82 % BDP višji od postavljene
meje 60 % po Paktu za stabilnost in rast. Prav tako bi bilo možno izboljšati
zdravstvo. Tudi uporaba znižane stopnje DDV in zastarelo davčno vrednotenje
nepremičnin prispevajo k neučinkovitosti davčnega sistema.
- Trg dela in izobraževanje: zmanjševanje števila zaposlenih bo vplivalo na nemško
rast. V nekaterih sektorjih se pojavlja pomanjkanje kvalificiranih delavcev. Delovno
silo je mogoče povečati z ljudmi z minimalno plačo, ženskami, migranti in težje
zaposljivimi osebami. Nezaposlenost je po letih ocenjena takole: 2012 – 5,5 %;
2013 – 5,4 % in 2014 – 5,3 %.
- Energija: sodobna energetska strategija (»energy turnaround«) omogoča nove
možnosti in zmanjšuje energetsko odvisnost Nemčije od tujih držav, po drugi
strani pa pomeni visoke stroške investicij, omejene zmogljivosti in sodelovanje s
sosednjimi državami.
- Okvir za konkurenco, inovacije in predpise: konkurenčne ovire so prisotne v
storitvenem, železniškem in bančnem sektorju. Veliko se dela na razbremenitvi
majhnih in srednjih podjetij. Nemško gospodarstvo je kot navzven orientirano
gospodarstvo (60 % produktov izvozi) močno odvisno od izvoza. Zanj je torej
bistvenega pomena rast držav članic EU. Kar se tiče inovacij, je Nemčija ena izmed
53

CSR (Corporate Social Responsibility – družbena odgovornost podjetij) je koncept, ki je
opredeljen v zadnjem sporočilu Evropske komisije o družbeni odgovornosti podjetij (»izvajanje
partnerstva za rast in delovna mesta: Evropa – središče odličnosti za družbeno odgovornost
podjetij v 2006«) kot patent, po katerem podjetja prostovoljno vključujejo družbena in okoljska
vprašanja.
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vodilnih držav, vendar drugod v raziskave vlagajo še več. Lahko bi izboljšala tudi
bančne predpise.
Tekoči račun: v zadnjih desetletjih je Nemčija beležila velike presežke na tekočih
računih. Zmanjševanje presežkov (za urejanje tržnih pomanjkljivosti in izvajanje
strukturnih reform) bi ji koristilo in uravnotežilo evro območje s pozitivnim
prelivanjem kapitala. (Assessment of the 2013 national reform programme and
stability programme for Germany, str. 3–4)

Javna uprava je poslovno dobro zastavljena, vendar so možne dodatne izboljšave.
Konkretni ukrepi (še) niso določeni. Nemčija sistematično ocenjuje stroške uprave z
novimi predpisi na zvezni ravni. Kljub prizadevanjem za zmanjševanje upravnih stroškov
so se od leta 2011 stroški usklajevanja povečali za 1,3 bilijona evrov. Poleg tega se še ne
izvajajo vsi v letu 2011 dogovorjeni ukrepi. Opozoriti moramo na pozitivni razvoj e-uprave
in elektronskega izdajanja računov. Spričo nadaljnje poenostavitve davčnega sistema bi
imela koristi tudi mala in srednje velika podjetja. Prav tako je možno zmanjševanje
stroškov pri pridobivanju potrebnih dovoljenj, ko se odpirajo nova podjetja. Naslednja
izboljšava bi lahko bila dostopnost spletnih postopkov, obravnavati pa bi bilo potrebno še
omejitve enotnih kontaktnih točk, ki se glede postopkov in informacij razlikujejo od dežele
do dežele. (Assessment of the 2013 national reform programme and stability programme
for Germany, str. 22–23)
Ključni varčevalni ukrepi na področju javne uprave se kažejo kot poenostavitev javnega
naročanja, podpora širitvi širokopasovnega omrežja po vsej Nemčiji (1 milijarda evrov) in
razširitev vladnega programa garancij (vstopanje v lastniške deleže podjetij) za 2 milijardi
evrov. (Pregled ključnih varčevalnih ukrepov držav članic, 2012, str. 6)
5.2 STANJE JAVNE UPRAVE V GRČIJI
Države članice evroobmočja in mednarodni upniki (EK/ECB/IMF)54 že (oz. šele) od maja
2010 Grčiji finančno pomagajo s programom za gospodarsko prilagoditev (Economic
Adjustment Programme) v okviru močnega poslabšanja financiranja. Ideja tega programa
je nudenje pomoči grški vladi pri ponovni vzpostavitvi vzdržnosti javnih financ in izvajanju
strukturnih reform s ciljem izboljšanja konkurenčnosti gospodarstva, s čimer bi se ustvarili
pogoji za ekonomsko rast in razvoj. Evroskupine in izvršni odbor MDS (mednarodni
denarni sklad) morajo odobriti vsako sprostitev izplačila Grčiji, še pred tem pa Evropska
komisija, ECB ter MDS na skupnih presojah spremljajo skladnost s pogoji programa.
Prvi sveženj pomoči je Grčija dobila potem, ko so se 2. maja 2010 evroskupine dogovorile
za zagotavljanje bilateralnih posojil s strani Evropske komisije (t. i. »grško posojilo« Greek Loan Facility – GLF) v skupni vrednosti 80 bilijonov evrov za obdobje od maja 2010
do junija 2013. Končni znesek posojila se je zmanjšal za 2,7 milijard evrov, ker se je
Slovaška odločila, da ne bo prispevala sredstev, Portugalska in Irska pa sta pomoč
potrebovali sami. (Financial assistance to Greece, 2013)

54

T. i. »Trojka«.
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Tabela 2: Pregled izplačil Grčiji kot prvi ekonomski prilagoditveni program za Grčijo, v
milijardah evrov

Izplačila

1
2
3

4
5
6

Datum

Evrsko območje

Mednarodni
denarni sklad
(IMF)
5.5
2.6
2.5

maj 2010
14.5
september 2010
6.5
december
6.5
2010–januar
2011
marec 2011
10.9
4.1
julij 2011
8.7
3.2
december 2011
5.8
2.2
Skupaj
52.9
20.1
Vir: Financial assistance to Greece (2013)

Skupaj

20.0
9.1
9.0

15.0
11.9
8.0
73.0

Za drugi sveženj pomoči Grčiji so se finančni ministri evroobmočja odločili 14. marca
2012. Države članice evroobmočja in MDS so se zavezale izplačilu še neizplačanih zneskov
iz prvega svežnja finančne pomoči in dodanih 130 milijard evrov za obdobje 2012–2014.
Prvi program pomoči je temeljil na bilateralnih posojilih s strani držav članic, drugi pa naj
bi bil financiran s pomočjo evropskega instrumenta za finančno stabilnost (EFSF). Skupno
torej drugi program predvideva 164,5 milijard evrov pomoči do konca leta 2014.55
Dogovorjeno je bilo tudi, da je potrebno v reševanje vzdržnosti grškega dolga vključiti
zasebni sektor. Grčija je izdala za 205,6 milijard obveznic, izmenjanih pa je bilo kar 97,5
% le-teh, kar je dvignilo borzne indekse. Sprostitev finančne pomoči Grčiji temelji na
upoštevanju kvantitativnih meril uspešnosti in ocene napredka, določenega v sklepu
Sveta.56
Izvajanje projekta denarne pomoči pa ni bilo preprosto. Spomladi 2012 je bilo poslovno
okolje in vzdušje v državi zelo »naelektreno«. Politična nestabilnost in pomanjkanje
podpore vladi sta privedla do novih volitev. Rezultat je bil prekomeren odliv kapitala iz
grških bank (»run on the bank«) in porajanje dvomov o grški zmožnosti izvajanja
reformnega programa. Po volitvah (17. junija) se je sestavila koalicija iz treh političnih
strank z nalogo zagotavljanja boljše prihodnosti Grčije v območju evra in pomiritve tujih
trgov. Nova vlada je hitro zastavila svoje delo, vendar brez tipičnih težav uvajanja ni šlo.
Logično so se zavlekla izplačila tranš posojila, posledice pa so padle na ramena grškega
gospodarstva.
Na seji evropskih organov57 so IMF finančni ministri sklenili, da razširijo fiskalne
prilagoditve58 za 2 leti. Cilj je bil tudi, da bi Grčija do leta 2020 zmanjšala svoj dolg na 124
% BDP. Med drugim so se dogovorili za:
- znižanje obrestne mere za 100 odstotnih točk za dana posojila Grčiji,
55

144,7 milijard evrov naj bi se financiralo skozi program EFSF, MDS pa naj bi prispeval 19,8
milijard evrov. To je del 4-letnega in 28 milijard evrov vrednega dogovora o povečanju pomoči, ki
ga je odobril MDS marca 2012.
56
Council Decision 2011/734/EU-12.07.2011
57
26–27. november 2012
58
Le-te vključujejo zmanjšanje primarnega presežka v letu 2014 za 1,5 % BDP letno, da bi leta
2016 prišli do 4,5 % BDP.
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zmanjšanje stroškov garancijskih provizij, ki jih Grčija plačuje za EFSF posojila (10
odstotnih točk),
- podaljšanje ročnosti bilateralnih in EFSF posojil na 15 let ter odlog plačila obresti
za EFSF posojila po 10-ih letih,
- zavezo držav članic, da bodo na ločen račun Grčiji nakazale znesek prihodkov
programa SMP (Securities Market Programme) od portfelja vrednostih papirjev, ki
ga bodo nacionalne banke ustvarile v letu 2013.
Evroskupina je 12. decembra odobrila drugi obrok v okviru drugega svežnja pomoči Grčiji.
Ta je prejela pomoč v več tranšah. 15. aprila 2013 so Evropska komisija, ECM in IMF
zaključili svojo misijo v Grčiji v okviru drugega pregleda drugega svežnja finančne pomoči,
sledilo je izplačilo dveh podtranš v višini 4,2 in 3,3 milijarde evrov. Tretji pregled drugega
programa za prilagoditev je bil končan 8. julija 2013. Evroskupina je ugotovila, da je
program na dobri poti, in pooblastila svet direktorjev EWG ter EFSF za izplačilo
naslednjega obroka v dveh podtranšah v skupni višini 3 milijarde evrov.
Vsa izplačila v okviru drugega programa pomoči so bila finančno krita z izdajo EFSF
obveznic. Le-ta jih je ponudila kapitalskim trgom, zbran denar pa je dobila Grčija. Za
poroštvo so bila določena jamstva držav članic EU v skupni vrednosti 440 milijard evrov.
Tabela 3: Izplačila v okviru drugega programa, v milijardah evrov

Izplačila

1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
4.1

Datum

Evropski
instrument za
finančno
stabilnost
(EFSF)
74

Mednarodni
denarni sklad

marec–junij
1.6
2012/1
december
34.3
2012/2
januar 2013/3
7.2
januar 2013
2.0
3.24
februar 2013
2.8
maj 2013
2.8
maj 2013/4
4.2
1.74
junij 2013
3.3
julij 2013/5
2.5
1.8
Vir: Financial assistance to Greece (2013)

Skupaj

75.6
34.3
7.2
5.24
2.8
2.8
5.94
3.3
4.3

Ekonomsko stanje Grčije je bilo v zadnjem četrtletju 2012 slabše, kot je bilo pričakovano.
Kljub upadu BDP za 6,4 % letno ekonomski kazalci (npr. evropski ekonomski kazalnik
gospodarske klime – ESI) kažejo izboljšanje zaupanja kapitalskih trgov v grško okrevanje.
Depoziti občanov se po težkem spomladanskem obdobju 2012 vztrajno vračajo v banke.
Trenutni indikatorji še naprej beležijo znake recesije zaradi manjšega obsega novogradenj
in industrijske proizvodnje. Spričo slabega stanja, predhodnega obdobja ter padajočega
domačega povpraševanja se pričakuje, da se bo BDP v letu 2013 spet približal upadu na
4,2 %. Za leto 2014 je predvideno okrevanje z rastjo BDP za 0,6 %, pospešeno pa naj bi
se rast nadaljevala leta 2015 in naprej. 2012 je povprečna stopnja brezposelnosti znašala
24,3 %. Vrhunec naj bi dosegla v letu 2013 s 27 %, leta 2014 pa naj bi se zaradi
okrevanja gospodarstva spet zmanjšala na 26 %. Inflacija se je z 1,6 % v oktobru 2012
znižala na 0,2 % v marcu 2013, pričakuje pa se 0,8 % padec cen leta 2013 in še dodaten
0,4 % padec leta 2014. Grški primanjkljaj se močno popravlja – z 11,7 % BDP iz leta
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2011 na 5,3 % BDP v letu 2012 ter z 2,8 % BDP leta 2013 na predvidenih 1,7 % BDP leta
2014.
Javnofinančna gibanja so dosegla in presegla zastavljene cilje za leto 2012. Deficit z
vključenimi stroški podpore bančnemu sektorju59 je tega leta znašal 10 % BDP. Vsa merila
uspešnosti in načrtovani plani vlade so bili izpolnjeni, sprejeti pa so bili tudi ukrepi za
preprečitev fiskalne vrzeli v letu 2013 in 2014.
Grčija še naprej beleži uspeh na področju okrevanja v programu pomoči, vendar bosta za
nadaljnjo rehabilitacijo bistvenega pomena popolno izvajanje in zavezanost njene vlade.
Javne finance se nenehno izboljšujejo, bančni sektor se uspešno sprotno dokapitalizira,
izvajajo se strukturne spremembe. Odločno izvajanje reform bo ključnega pomena.
Nadaljnji izzivi ostajajo prenova davčnega sistema, boj proti davčnim utajam, reformiranje
javne uprave, borba proti korupciji in pranju denarja, povečanje konkurence na trgu
storitev ter izdelkov, izboljšave na področju energetike, prometa in poslovnega okolja.
Potrebna bo nadgradnja izobraževalnega sistema, spodbujanje zaposlovanja ter
povečanje socialne varnosti v okviru sedanjih proračunskih sredstev. Pomembna področja
so torej:
- Javne finance. Kljub še vedno trajajoči recesiji se stanje grških financ izboljšuje.
Ob predpostavki, da se bo dosledno izvajalo dogovorjene ukrepe za preprečevanje
davčne vrzeli, bo država dosegla zastavljene cilje za leti 2013 in 2014. Januarja
2013 je bila sprejeta celovita davčna reforma, zaradi katere bo davčna
obremenitev prebivalstva bolj enakomerna. Pojavile so se zamude pri reformiranju
javne uprave, vendar je vlada že sprejela ukrepe za izvajanje, predvsem s
postopkom nadomeščanja odhajajočih ljudi z novim strokovnim kadrom. Zahteva
se tudi sprememba javnega naročanja, kjer je še veliko manevrskega prostora na
področju odlivov in prihrankov. Prenova sodstva bo pomenila zmanjšanje sodnih
zaostankov. Hitrost procesa privatizacije v državi je nezadovoljujoča, vendar se
stvari obračajo na bolje.
- Bančni sektor. Dokapitalizacija je v končni fazi, bančni sektor že nudi oporo
gospodarskemu okrevanju in ščiti vlagatelje.
Strukturne reforme. Predvideni so nadaljnji koraki na področju energetike in prometnega
sektorja. Pri izboljšanju poslovnega okolja je bil dosežen napredek, povečuje se zdrava
konkurenca, potrebna pa bo še racionalizacija izdaje dovoljenj ter odprava
administrativnih ovir. Obsežne reforme trga dela so se začele leta 2012, povečala se je
fleksibilnost plač in izboljšala konkurenčnost podjetij. Spodbujanje zaposlovanja bo
pomenilo večje investiranje v naložbe, ki so gonilna sila proizvodnje in gospodarstva
nasploh. Vlada išče načine za povečanje socialne varnosti svojih državljanov. (Assessment
of the 2013 national reform programme for Greece, 2013, str. 3–4)

59

Zaradi teh stroškov je deficit tvoril 6,6 % BDP, kar je bolje kot predvidenih 6,9 % BDP.
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Tabela 4: Pregled ukrepov grške ekonomske politike
Država

Nominalni bruto domači
proizvod v mio EUR

Sprememba števila
zaposlenih v javnem
sektorju v %

Spremembe
Ukrep (leto
in
povprečne nominalne
bruto plače v javnem značilnost)
sektorju v %
2009
2010
2011
2010/2008 Relativno 2010/2008 Relativno
Grčija 231.642 227.317 217.828
+1,15
+0,02
NP
NP
2010
znižanje
nominalne
plače v
razponu
od 12 %
do
20 %
Vir: Pregled ukrepov in reform za naslavljanje finančne in ekonomske krize – po državah, (2012,
str. 126)

Proces modernizacije javne uprave se je uspešno začel že leta 2010 z zmanjševanjem
števila zaposlenih. Namen je bil, da bi bila masa plač za javno upravo bolj združljiva s cilji
fiskalne reforme. Grška vlada se je v Prvem ekonomskem prilagoditvenem programu v
želji po bolj učinkoviti in uspešni javni upravi zavezala, da bo v obdobju 2011–2015
odpravila vsaj 150.000 delovnih mest. Do konca leta 2012 ji je uspelo število uslužbencev
zreducirati za 79.923, in sicer na način zgodnejše upokojitve ter na podlagi »1:5 pravila
neuspeha«, po katerem na pet zaposlenih, ki zapustijo javni sektor, na novo zaposlijo
samo enega delavca. Na nekaterih področjih (npr. davčna uprava, regulatorji v
ekonomskem sektorju itd.) ni treba zaposliti niti enega samega uslužbenca na pet
odhajajočih, zato je za pomladitev javne uprave nujen bolj ciljni pristop k njenemu
novemu zaposlovanju in izstopu njenih zaposlenih. Odvečni kader (15.000 ljudi) bo dobil
status »delavske rezerve«. Prejemali bodo največ 60 % osnovne plače maksimalno eno
leto, nato bodo odpuščeni. Po potrebi bo uvedena zamrznitev zaposlovanja. Kadrovski
načrti bodo vključevali strožja pravila za zaposlene, ukinitve praznih delovnih mest,
prerazporeditve na prioritetnejša delovna mesta in podaljšanje delovnega časa. Pripravlja
se nova plačilna shema, ki bo vključevala mehanizem napredovanj. Vlada bo vzpostavila
koordiniran elektronski sistem, ki bo zajemal popis javnih uslužbencev, njihov obseg,
oceno dela ter prejemke.
Ministrstvo za pravosodje je v obdobju 2010–2012 pričelo modernizirati sodstvo, da bi se
izboljšala njegova učinkovitost v smislu podpore gospodarstvu. Sprejeti so bili številni
ukrepi za zmanjševanje sodnih zaostankov. Tako naj bi grški zakon o sodnem postopku
doživel prenovo s ciljem približevanja mednarodnim praksam (do maja 2013). Izpeljala se
bo modernizacija in racionalizacija sodišč, sodnikov in državnih tožilcev. Razvile se bodo
aplikacije e-pravosodja – za glavna sodišča do leta 2015 in za celotno državo do 2017.
Prednostna naloga je tudi spodbujanje alternativnega reševanja sodnih sporov
(mediacija). Stavka sodstva od septembra 2012 do januarja 2013 je sicer zavrla reforme,
vendar se te pospešeno nadaljujejo. Prav tako se še naprej izvaja boj proti korupciji in
akcijski načrt s posebnimi ukrepi davčne uprave. (Assessment of the 2013 national reform
programme for Greece, 2013, str. 14)
Grčija napreduje pri uresničevanju načrtovanih nalog. Njene reforme so obsežne in
ambiciozne, tveganje za neuspeh pa veliko. Vendar popolna zavezanost oblasti k izpeljavi
sprememb in zastavljenih planov s poudarkom na strukturnih prenovah vodi k dosegi
ciljev strategije Europa 2020 in trajnostni rasti grškega gospodarstva. Riziko za morebitni
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neuspeh programa je povezan s polnim izvajanjem reform, obstajajo pa tudi tveganja
inflacijskih pritiskov. Pomembna bo sposobnost vlade, da se upre osebnim interesom in
ohrani dogajanje na političnem parketu pod nadzorom. Koalicija mora ostati močna.
Gospodarstvo se še vedno sooča z negativnim vplivom fiskalne konsolidacije v letu 2013
in šibke rasti v evrskem območju. Močna politika in likvidnostna injekcija bi pomagali
odpraviti negotovost pri zaposlovanju. Naložbe bi lahko rasle hitreje predvsem z
vračanjem tujega kapitala in ponovnim zagonom velikih gradbenih projektov. Potrebna bi
bila podpora bančnega sektorja, zelo pozitiven prispevek pa bi imelo tudi bolj učinkovito
koriščenje evropskih sredstev. (Assessment of the 2013 national reform programme for
Greece, 2013, str. 19)
Najpomembnejši poudarki iz načrta za fiskalno konsolidacijo (2012 – drugi paket
varčevalnih ukrepov) za javno upravo pa so:
- racionalizacija izdatkov v zdravstvu za 1076 milijonov evrov (zmanjševanje marž,
e-recept, znižanje stroškov osebja in bolnišnic),
- omejena nabava vojaške opreme (prihranek: 300 milijonov evrov),
- regionalna uprava: zmanjševanje števila županov in osebja z načrtovanim
prihrankom 30 milijonov evrov,
- manjšanje vladnih operativnih stroškov in stroškov volitev za vsaj 270 milijonov
evrov,
- nižanje olajšav perifernim otokom, prihranek v letu 2012 vsaj 190 milijonov evrov,
- znižanje proračuna za javne investicije za 400 milijonov evrov,
- spremembe v dopolnilnih in navadnih pokojninskih proračunskih skladih,
- dodatno zniževanje v vrednosti 325 milijonov evrov v dogovoru s Trojko,
- 10 % zmanjšanje t. i. »posebnih plač« v javnem sektorju od 1. 9. 2012 s
prihrankom 114 milijonov in 226 milijonov v letu 2013. Revidiral se je program
javnih izdatkov, vendar se je ohranila osnovna socialna zaščita pokojninskih in
socialnih transferjev.
- privatizacija podjetij v državni lasti s ciljem pridobiti 50 milijard evrov,
- boj proti davčnim utajam, korupciji in pranju denarja,
- modernizacija javne uprave. Na centralni ravni ustanovitev nadzorne skupine za
nadzor implementacije reform v javni upravi, izboljšanje medresorske koordinacije,
poenotenje kadrovskega upravljanja. Učinkovitost centralne ravni naj bi se
prenašala na lokalno raven.
- socialni programi naj bi vključevali priporočila vladi,
- dokončanje pokojninske reforme s ciljem vzdržnosti sistema. (Pregled ukrepov in
reform za naslavljanje finančne in ekonomske krize – po državah, 2012, str. 38–
40)
5.3 STANJE JAVNE UPRAVE V AVSTRIJI
Avstrijski paket varčevalnih ukrepov za obdobje od 2012 do 2016 predvideva 17,3
milijarde evrov prihrankov, plus 9,2 milijarde dodatnih prihodkov in 1,2 milijarde evrov za
reševanje Volksbank banke. Skupni znesek varčevanja je torej vreden 27,9 milijarde
evrov. Glavni namen 98-ih varčevalnih zakonov je doseči ničelno raven deficita do leta
2016, pri tem pa ne ogrožati blaginje države.
V letu 2013 naj bi se rast avstrijskega BDP upočasnila na 0,6 % (leta 2012 je znašala 0,8
%), 2014 pa dvignila na 1,8 %. Brezposelnost iz leta 2012 (4,3 %) naj bi se v naslednjih
dveh letih povečala na 4,7 %. Zaposlenost in rast plač naj bi ostala pozitivna, kar bo
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dobro vplivalo na potrošnjo in proizvodnjo. Inflacija naj bi se z 2,6 % v letu 2012 znižala
na 2 % v letu 2014.
Dobro urejeno področje dohodninskih prihodkov in prispevkov za socialno varnost Avstriji
omogoča, da ohrani oz. zniža svoj proračunski primanjkljaj pod 2,5 % BDP (cilj po
maastrichtski pogodbi je enak ali manjši kot 3 %). Stanje njenih javnih financ se nenehno
izboljšuje. Javnofinančni primanjkljaj se bo po napovedih zmanjšal na 2,2 % v letu 2013
in na 1,8 % leta 2014. Strukturni primanjkljaj se bo predvidoma povečal na 1,7 % v 2014
(z 1,5 % v 2012), medtem ko cilj znaša 1,1 % BDP. Cilj za leto 2017 je 0,45 %, kar pa bi
bilo možno doseči že 2015. Javni dolg naj bi se povečal z 73,4 % BDP v letu 2012 na 73,8
% leta 2013 in 2014.
Avstrija ima kot ena izmed najuspešnejših članic EU izjemne rezultate pri obvladovanju
financ in gospodarskega okolja v teh kriznih časih. Gospodarska rast je ostala nizka,
vendar pozitivna, zaposlovanje ter rast prihodkov sta čvrsta, pogoji financiranja in
investiranja pa ugodni. Na socialnem področju so podaljšali upokojitveno starost, povečali
učinkovitost zdravstvenega sistema in sprejeli nove direktive glede šolstva ter
izobraževanja. V teku so tudi ukrepi za izboljšanje otroškega varstva in dolgotrajne oskrbe
ter zaposlenost starejših delavcev in migrantov. Srednje- in dolgoročno gledano mora
Avstrija urediti še nekaj področij, npr. s staranjem prebivalstva povezanih stroškov
(pokojnine in zdravstvo), trg dela, trg proizvodov in storitev, poslovno okolje ter finančni
sektor, še posebej pa:
- Zdravstvo. Neizogibna bo zagotovitev finančne vzdržnosti (pokojnine, zdravstvo in
zdravstveno varstvo). Naraščajoči stroški se morajo obvladovati, hkrati pa je nujno
ohraniti visoko kakovost in dostopnost kvalitetnega zdravstva vsem. Poleg tega je
treba razrešiti že dolgo trajajoče zapletene odnose med različnimi ravnmi oblasti v
državi. Dogovorjeno je varčevanje pri socialnem zavarovanju. Namen je prihraniti
1,4 milijarde evrov do leta 2016, tako da stroški zdravstvenega sistema naj ne bi
rasli hitreje od gospodarstva.
- Izobraževanje. Poraba za avstrijsko šolstvo (5,56 % BDP) je nad EU povprečjem,
vendar so rezultati pri 10- in 15-letnih učencih podpovprečni. Socialno-ekonomsko
ozadje ima (pre)velik vpliv na učni uspeh, razlika pri dosežkih med učenci iz
migrantskih družin in domačimi vrstniki je najvišja v EU. Povečuje se število ljudi,
ki se vpisujejo na fakultete in višje izobraževalne programe, vendar pa je odstotek
študentov, ki uspešno zaključijo šolanje, zelo nizek.60 Varčevalo naj bi se pri plačah
učiteljev. Zaprli naj bi tudi manjše šole in uvedli šolnine za študente.
- Trg dela. Avstrija ima pohvalno najnižjo stopnjo brezposelnosti v Evropi. Vendar se
bo njena delovna sila zelo zmanjšala od leta 2020 naprej (staranje prebivalstva).
Treba bo izkoristiti potencial starejših delavcev, žensk in migrantov. Stopnja
zaposlenosti starejših je bila leta 2012 nizka (43,1 % v primerjavi z 48,8 % V EU),
pa tudi razlika med dejansko in zakonito upokojitvijo je precejšna (5,8 leta za
moške in 2,7 leta za ženske), kar predstavlja velik pritisk na pokojninsko blagajno.
Zaposlenost žensk (70,3 %) je nad povprečjem EU, vendar jih mnogo manj dela
polni delovni čas (55,6 % v letu 2011), Avstrija pa je tretja država v EU, kjer so
moški plačani bolje kot ženske (2010 je razlika znašala 24 %). Stopnja
brezposelnosti migrantov je dvakrat višja od povprečne v EU (9,7 % proti 3,6 %).
Znižanje visoke davčne obremenitve za ljudi z nizkimi dohodki in na novo urejena
obdavčitev nepremičnin (tretja najnižja v Evropi) bi povečala udeležbo na trgu
dela. Vlada želi zvišati starostno mejo za upokojitev za 2 do 4 leta. Načrtovani
prihranek na tem področju je 7,3 milijarde evrov do leta 2016.
60

26,8 % v letu 2012 v primerjavi s 36,5 % za EU-27.
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Poslovno okolje. Država mora izboljšati dinamiko storitvenega sektorja in povečati
zdravo konkurenco z zmanjšanjem vstopnih ovir ter hkrati zagotavljati lojalno
konkurenco v železniškem sektorju. V okviru železniških projektov naj bi
privarčevali 920 milijonov evrov, ukinitev zgodnih upokojitev pa naj bi prinesla še
dodatnih 525 milijonov evrov.
Finančni sektor. Kar se tiče davkov, je cilj privarčevati 7,531 milijard evrov do leta
2016. Največji delež naj bi prispeval t. i. davek na dobiček iz kapitala na
nepremičnine (2,05 milijarde evrov). Nekatere nedavno nacionalizirane banke
zahtevajo nadaljnjo pozornost. (Assessment of the 2013 national reform
programme and stability programme for Austria, 2013, str. 3–4)
Tabela 5: Pregled ukrepov avstrijske ekonomske politike

Država

Nominalni bruto domači
proizvod v mio EUR

Sprememba števila
zaposlenih v
javnem sektorju v
%

Spremembe
Ukrep
povprečne
(leto in
nominalne bruto
značilnost)
plače v javnem
sektorju v %
2009
2010
2011
2010/2008 Relativno 2010/2008 Relativno
Avstrija 274.818 286.197 300.891
+3,49
+2,33
NP
NP
2011 sprejet
sklep o rasti
nominalnih
plač od
0,85 % do
2,10 %
Vir: Pregled ukrepov in reform za naslavljanje finančne in ekonomske krize – po državah (2012, str.
123)

Pri pregledu modernizacije javne uprave v Avstriji je bilo ugotovljeno, da je nad EU
povprečjem glede na kazalnik vladne učinkovitosti s strani Svetovne banke. Program za
zmanjševanje upravnih bremen (predviden za podjetja) je dosegel svoj namen.
Identificirani so bili najbolj obremenjujoči upravni postopki (za državljane), kot odgovor je
bilo vpeljanih 150 rešitev. Z željo zmanjšanja upravnih stroškov za podjetja (200
milijonov), so uvedli spletni portal (USP). Tako naj bi podjetja vse potrebno uredila na
enem mestu (npr. davčne napovedi, prispevki za socialno varnost, postopki javnega
naročanja itd.). Vzporedno je bila vzpostavljena mreža enotnih kontaktnih točk, ki
ponudnikom storitev pomaga ustanoviti sedež in opravljati svoje storitve v Avstriji. Prav
tako je predvideno nudenje informacij in procedur v glavnih tujih jezikih. Leta 2014 bodo
vpeljane še celovite reforme sodstva in zakonske določbe za izdajanje e-računov.
Januarja 2013 je bil uveden sistem ocenjevanja učinkov, ki združuje 9 različnih testov za
različne vrste vplivov. Njegovo izvajanje bo pokazalo, če je rezultat ocenjevanja dovolj
realen, da bi ocenil neto družbene stroške in koristi. Avstrija mora ustaviti razhajanja med
lokalno in državno administracijo. Prenos EU direktiv je dolg, ker se od desetih prenosov
eden obravnava na zvezni ravni, ostalih devet pa na državni ravni (znano kot »faktor
10«). Zapletena vladna struktura tako negativno vpliva na sistem inovacij v državi.
(Assessment of the 2013 national reform programme and stability programme for Austria,
2013, str. 26–27)
Pri državni upravi naj bi do leta 2016 privarčevali 1,8 milijarde evrov. V 2013 ni dviga
plač, zmerna uskladitev je predvidena za 2014. Zapolnjevanje delovnih mest po
upokojitvah ni več načrtovano (razen v izobraževanju, policiji in sodstvu). Ukiniti
nameravajo 3 % (4147) delovnih mest v javni upravi (vojska, finančna uprava ter
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izobraževanje). Prihranki na tem področju naj bi leta 2012 znašali 42 milijonov, leta 2013
kar 94 milijonov ter leta 2014 celo 112 milijonov evrov. Naslednji ukrepi v javni upravi
bodo:
- premestitve znotraj javne uprave (zapolnjevanje manjkajočega kadra in
premeščanje odvečnega, racionalizacija),
- zniževanje prispevka države za zdravstveno varstvo zaposlenih v javni upravi
(2012 in 2013 znižanje za eno odstotno točko, v obdobju 2014–2016 pa za 0,3
odstotne točke. Načrtovani prihranek naj bi znašal 540 milijonov evrov.),
- odprava bonitet in združevanje sorodnih ustanov,
- premestitev zaposlenih iz obrambnega v druge resorje,
- zmanjševanje zveznega parlamenta z 183 na 165 poslanskih mest.
V planu je tudi združevanje arhivov, muzejev ter občin. Ukinili naj bi vojaške bolnišnice in
majhna okrajna sodišča. Število poslancev v Državnem zboru in Zveznem svetu ter članov
vlade naj bi pri naslednjih volitvah zmanjšali za 10 %, varčevanja pa bo deležen tudi Urad
zveznega kanclerja. (Pregled ukrepov in reform za naslavljanje finančne in ekonomske
krize – po državah, 2012, str. 6–7)
Zreducirali naj bi prispevke države za zdravstveno varstvo javnih uslužbencev. Padel je
celo predlog, da bi povečali začetne plače mladih učiteljev, manjše pa naj bi bilo zvišanje
napredovanja in daljšega delovnega časa. Na področju državnih podjetij naj bi s
prevetritvijo infrastrukturnih projektov Avstrijskih železnic do konca leta 2016 privarčevali
920 milijonov evrov, s prepovedjo prezgodnih upokojitev pa še dodatnih 525 milijonov
evrov. (Pregled ključnih varčevalnih ukrepov držav članic, 2012, str. 2)

6 POGLED V PRIHODNOST JAVNE UPRAVE V SLOVENIJI IN EU
6.1 MNENJA IN NAPOVEDI STROKE
Današnji moderni svet in gospodarstvo sta zaznamovana z zelo dinamičnim dogajanjem,
hitenjem na vsakem koraku in željo slehernega posameznika po čim večjem dobičku.
Indeksi na borzah nihajo iz minute v minuto, vsakodnevno se dogajajo pomembne
spremembe v svetovni ter domači politiki, ki vplivajo na gospodarsko dogajanje in
obratno. Če naj javna uprava opravlja svoj namen, potem se mora nenehno prilagajati
potrebam ekonomske politike, gospodarstvu in svojim uporabnikom. V nasprotnem
primeru situacija vodi k neuresničevanju začrtanih smernic ekonomske politike ter k
neučinkovitosti vladajoče politike. Delovanje javne uprave se torej regulira in posodablja z
reformami ter s t. i. modernizacijo (kar v bistvu pomeni varčevanje pri stroških, povezanih
z delovanjem in organiziranostjo javne uprave).
Reformiranje javne uprave predstavlja zelo zahteven, dolgotrajen in kompleksen proces,
ki za svojo uspešno izvedbo zahteva sozvočje vladajoče politike, gospodarstva ter javne
uprave same. Do teh sprememb je v Sloveniji prihajalo predvsem zaradi prevelikega
obsega birokratizacije, netransparentnosti organizacijske strukture in postopkov javne
uprave. Pogoji za uspešno izpeljano modernizacijo so (Klembas v: Dujić, 1997, str. 21):
- dovolj velika sredstva za izvedbo reforme,
- zadosten časovni okvir,
- ustrezna politična složnost in volja za njeno izvedbo,
- institucionalna podpora,
- ustrezna strategija in politika v fazi implementacije reforme.
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Namen prenov je dvig kakovosti storitev, približevanje željam uporabnikov, racionalizacija
porabe, adaptacija zakonom in politično-gospodarski situaciji, izboljšanje servisne funkcije
javne uprave, sledenje ciljem kakovosti, prilagoditve slovenske zakonodaje EU direktivam,
dvig gospodarske rasti ter sama konkurenčnost javne uprave. Reformiranje z
organizacijskega vidika predvideva spremembe v organiziranosti javne uprave,
funkcionalni vidik zasleduje cilje zagotavljanja kakovostnih in konkurenčnih storitev, s
kadrovskega vidika pa samo realizacijo začrtanih prenov.
Razlogi za izvedbo reform slovenske javne uprave v preteklosti so (Klembas v: Dujić,
1997, str. 22):
- povečanje učinkovitosti že delujočih upravnih sistemov zaradi implementacije
postavljenega pravnega reda,
- nujnost ustanovitve in delovanja novih upravnih institucij, ki podpirajo spremembe
v političnem in pravnem sistemu države, brez katerih država v novem okolju ne bi
mogla delovati,
- integracija Slovenije v EU ter širšo mednarodno skupnost.
Vizija modernizacije javne uprave s strani vlade (nekdanje Ministrstvo za javno upravo,
sedanji nosilec je Ministrstvo za pravosodje in javno upravo) je bila predstavljena s
Portalom nacionalnega interoperabilnostnega okvira (NIO). To je centralna točka javne
uprave in spletno mesto, ki omogoča objavo odprtih podatkov javnega sektorja, aplikacij,
standardov, pravil ter dobrih praks. Tu javna uprava objavlja skupne elektronske rešitve,
ki jih je poenostavila v procesu odprave administrativnih ovir. Odpiranje podatkov javnega
sektorja je trend, ki ga narekuje tako EU kot svetovne direktive. NIO prestavlja nacionalni
koncept modernizacije delovanja javne uprave, ki je usmerjen v trajnostni razvoj ter
upravljanje elektronskega poslovanja. Projekt »Portal NIO« je tedaj pristojno Ministrstvo
za javno upravo razvilo v okviru operacije »interoperabilnost in e-izmenjava podatkov«,
kar je bilo sofinancirano iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru
»Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojna
prioriteta je »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostna usmeritev pa
»Učinkovita in uspešna javna uprava«.
Strateški dokumenti za razvoj e-Uprave so namenjeni uresničevanju nacionalnih in
mednarodnih strateških razvojnih politik javne uprave. Med te dokumente spadajo:
- Strategija razvoja e-poslovanja v javni upravi od 2010 do 2015 (SREP 2015) ter
izmenjava podatkov iz uradnih evidenc. Namen te strategije je predvsem višja
kakovost in učinkovitost poslovanja javne uprave, zmanjšanje skupnih stroškov,
povečanje preglednosti razvoja elektronskega poslovanja, znižanje tveganja in
povišanje uspešnosti delovanja javne uprave, uvajanje elektronskega poslovanja
ter ustvarjanje priložnosti za boljši dolgoročni partnerski odnos med nosilci
informacijskih rešitev v javni upravi. Z akcijskim načrtom SREP 2015 želijo doseči
najmanj 25 % uporabo centralnih/horizontalnih storitev in funkcij v sektorskih
projektih, da bi povečali konzumacijo storitev e-uprave s strani državljanov za 20
% in za 10 % s strani poslovnih subjektov ter izpolnili vse zahteve in smernice EU
z namenom omogočiti nemoteno delovanje notranjega trga pri elektronskih
storitvah javne uprave.
- Slovenska izhodna strategija 2010–2013 ter Nacionalni reformni program 2013–
2014.
- Ministrska deklaracija EU za razvoj e-uprave do 2015. Cilj št. 1 zahteva, da je euprava naravnana na potrebe svojih ključnih uporabnikov, torej državljanov in
poslovnih subjektov. To bi dosegli z vključitvijo uporabnikov pri načrtovanju
storitev, transparentnostjo delovanja javne uprave, omogočanjem ponovne rabe
informacij ter vključevanjem vseh deležnikov v procese odločanja. Drugi cilj
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predvideva vzpostavitev rešitev, ki bodo odpravljale ovire za nemoteno delovanje
notranjega trga in posledično dopuščale uveljavitev temeljnih svoboščin EU.
Poslovnim subjektom torej moramo omogočiti elektronsko ustanavljanje in
delovanje podjetij, državljanom dati pogoje za nemoteno delo, upokojitev in
bivanje ter obenem razvijati čezmejne storitve, ki izhajajo iz socialnih in
ekonomskih potreb. Po cilju številka 3 se je potrebno zavzeti za učinkovito in
uspešno delovanje JU z odpravljanjem administrativnih ovir, spoštovanjem varstva
osebnih podatkov, organizacijskimi izboljšavami in usposobljenostjo zaposlenih ter
uporabo tehnologij z nizkimi emisijami ogljika. Četrti cilj predpostavlja vzpostavitev
ključnih dejavnikov, pravnih in tehničnih okvirjev, ki so pravzaprav predpogoj za
uspešnost vseh naštetih ciljev. Nujno bo odpraviti pravne, organizacijske,
semantične in tehnične ovire, vpeljati odprto-kodne rešitve, vzpodbujati
raziskovanje ter razvoj. (Žužek-Nemec, 2010)
- Strategija razvoja informacijske družbe Si2010. Plan je pospešiti nadaljnji razvoj
informacijske družbe v tehnološkem, organizacijskem in poslovnem smislu, kar bo
pomembno vplivalo na povečanje inovativnosti ter konkurenčnosti slovenskega
gospodarstva in družbe, dvig kakovosti življenja ter regionalni razvoj. V strategijo
je seveda vključena tudi e-uprava.
- Načrt informatizacije in Program vlade RS za odpravo administrativnih ovir ter
zmanjšanje administrativnih bremen za 25 % do leta 2012.
- Priporočila OECD glede modernizacije javne uprave. (Zakonodajne podloge, 2013)
Mednarodna priporočila oz. komentarje glede sedanjega stanja JU v Sloveniji in njene
prihodnosti v smislu modernizacije ter racionalizacije je podala Organizacija za
gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). 22. junija 2012 se je namreč ta mednarodna
organizacija mudila na obisku v Ljubljani (na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo),
kjer je bilo predstavljeno poročilo o pregledu javne uprave v Sloveniji. Priporočila OECD so
smernice in osnova za sedanje ter bodoče reforme. Prekrivajo se s cilji, zapisanimi v
koalicijski vladni pogodbi. Največ težav pri reformiranju in organiziranosti javnega sektorja
ter financ predstavlja proporcionalni volilni sistem,61 torej bi bilo nujno revidirati
zakonodajni okvir, ki ureja področje referenduma. Slovenija bi morala okrepiti sposobnost
strateškega načrtovanja (z učinkovito pripravo strategije in njeno izvedbo). Slednje se
lahko doseže z močno povezavo med strateškim načrtovanjem in pripravo proračuna ter
postopkom priprave in sprejema proračuna. Zaželena bi bila tudi izboljšava postopka
parlamentarnega nadzora nad proračunom, kar bi bilo možno doseči z ustreznejšim
ravnovesjem na področju odgovornosti med parlamentarno zakonodajo in izvršnimi
navodili. Socialni dialog bi bil potreben temeljite obnove. Izvedba strategije načrtovanja
delovne sile za državno upravo ter sprememba okvirja nagrajevanja posameznih
uslužbence na področju plačnega sistema bi morala najti mesto med reformami. Zaposleni
v javni upravi naj bi z motivacijskimi treningi začutili, da so cenjeni in potrebni za dobro
delovanje družbe.
Sedanja vlada Alenke Bratušek nadaljuje reforme, ki jih je zastavila Janševa vlada. Ta je
upoštevala priporočila OECD iz začela izvajati začrtane spremembe. Za bolj uspešno in
učinkovito delo je bila že izvedena prva faza reformacije, v drugi fazi pa so se združevale
vladne službe. Realizirano je bilo tudi priporočilo OECD o ciljnem vodenju zaposlenih.
Plačni sistem je postal in še vedno postaja bolj fleksibilen, v smislu večje pristojnosti
predstojnika pri določitvi plače in njenem povečanju. (STA, 2012)
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Decembra 1996 je bil izveden referendum o volilnem sistemu za volitve v državni zbor. Največ
glasov (vendar ne več kot polovico) je prejel večinski sistem, tudi ustavno sodišče je odločilo v
njegov prid, vendar je DZ s spremembo ustave RS uzakonil proporcionalnega.
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Če hočemo izboljšati stanje javne uprave, potem moramo narediti analizo preteklega dela
ter definirati probleme sedanjega stanja. Učinkovitost in uspešnost javne uprave zagotovo
izhajata iz načela dobrega vladanja (good governance) ter iz načel transparentnosti,
odprtosti, odzivnosti, odgovornosti, etičnosti in poštenosti.
Trendi in pričakovan razvoj v svetu narekujejo dobro vladanje vladajoče politike kot
predpogoj za uspešno javno upravo. Za dobro vladanje je značilna učinkovitost,
participativno strateško načrtovanje in vzpostavljanje odgovornosti vlade. Učinkovitost se
izraža s sposobnostjo koordinacije razvojnih politik in v implementaciji sprememb,
participativna demokracija se zrcali v odprtem dialogu s civilno družbo, odgovornost vlade
pa se kaže v informiranju, nadzoru, spremljanju učinkov in kot zadovoljstvo uporabnikov
javnih storitev. Visoka kakovost institucionalnega okolja predstavlja osnovni pogoj za
vzpostavljanje konkurenčnosti in vzdržne rasti gospodarstva. Od naše javne uprave se
pričakuje, da bo
v želji po mednarodni konkurenčnosti stremela k
trendom
decentralizacije, prilagodljivosti upravljanja, zmanjševanja nepotrebnih regulacij ter
umikanju države iz neposrednih intervencij v gospodarstvu. Slovenija in EU bosta morala
najti ravnotežje med tržnimi institucijami in državnim interventizmom, potrebno bo
obvladovanje socialne države z večjo socialno odgovornostjo državljanov in privatizacijo
javnih storitev, javno-zasebno partnerstvo, krepitev vloge civilne družbe, večja
kooperativnost med javnim sektorjem in tržno konkurenco ter deregulacija na trgu dela.
Za uspešno izvedbo teh nalog bo treba okrepiti institucijo državne uprave v kombinaciji z
izobraževanjem zaposlenih v javnem sektorju.
Izzivi in cilji javne uprave so usmerjeni k izboljšanju položaja Slovenije na lestvicah
institucionalne konkurenčnosti ter k racionalizaciji poslovanja kot posledici gospodarske
krize. Za uresničitev načrtov naj bi se upoštevalo naslednje usmeritve:
- zmanjševanje neposredne vloge države v gospodarstvu s spodbujanjem javnozasebnega partnerstva (Public Private Partnership – PPP),
- povečanje učinkovitosti in uspešnosti države ter vodenja javne uprave z uvajanjem
načel in prakse novega javnega upravljanja (new public management), ki v javni
sektor prinaša osnovna načela upravljanja iz zasebnega sektorja,
- znižanje implementacijskega deficita z boljšo koordinacijo razvojnih politik in
načrtovanja v vladi,
- izboljšanje učinkovitosti političnega odločanja na način krepitve institucionalnega
dialoga s civilno družbo,
- vzpostavitev delovanja nadzornikov nosilcev javnih pooblastil in tokov kapitala v
smislu zagotovitve transparentnosti ter odgovornosti na področjih z
makroekonomskim vplivom,
- vzpostavitev višje ravni profesionalizacije vseh ključnih akterjev,
- opustitev političnega kadrovanja v nadzorne svete in večja transparentnost
kadrovanja,
- razvoj vseživljenjskega izobraževanja v javnem sektorju preko notranjih institucij,
- koordinacija dejavnosti nadzornih služb, uradov, agencij.
Pri modernizaciji javne uprave se zahteva spoštovanje evropskih načel za javno upravo:
- zanesljivost in predvidljivost (pravna varnost), ki temeljita na zakonitosti in
nepristranskosti,
- odprtost in transparentnost (z izjemo nacionalne varnosti ter varstva osebnih
podatkov),
- odgovornost,
- učinkovitost (gospodarnost pri uporabi virov) ter uspešnost (doseganje ciljev
javnih politik).
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Za delovanje po načelu dobrega vladanja si mora Slovenija na področju javne uprave
prizadevati za:
- Kakovost regulacije in koordinacije razvojnih politik. Poleg odprave regulacije, ki
omejuje konkurenco in ustvarja ekonomske rente, naj bi regulatorni okvir
odpravljal administrativne ovire in poenostavil, standardiziral ter informatiziral
postopke. Namen zahtev sta večja odgovornost in odprtost države. Prednostni
ukrepi v letu 2013 so odprava nepotrebnih postopkov, njihova poenostavitev in
informatizacija, razvoj javno-zasebnega partnerstva ter vzpostavitev okvirjev za
odgovornost nosilcev oblasti.
- Odnos uprave do uporabnikov. Učinkovitost delovanja države se kaže kot prehod z
represivnega delovanja do opravljanja storitev v korist državljanov z
vzpostavljanjem mehanizmov spodbujanja gospodarskega razvoja in investicij.
Prednostne naloge leta 2013 so participacija javnosti, razvoj odprte družbe ter
uvajanje konkurence istovrstnih ponudnikov upravnih storitev.
- Krčenje in decentralizacija uprave. Od sodobne JU se pričakuje, da je fleksibilna,
razbremenjena nepotrebnih opravil in racionalno usmerjenja na odhodkovni strani
ob povečani kvaliteti opravljenega dela. Smatra se tudi, da je decentralizirana s
prenosom funkcij z države na pokrajine. Prednostni ukrepi za 2013 so
preoblikovanje nekaterih javnih organov v javne agencije oz. zavode in uskladitev
funkcij, struktur ter poslovanja državne uprave in lokalne samouprave.
- Uvajanje načel dobrega vladanja in transparentnosti v celem javnem sektorju. Za
celotni javni sektor naj bi veljala enaka načela dobrega vladanja kot za ožjo javno
upravo. Naloge naj bodo zadovoljstvo uporabnikov, ustvarjena vrednost glede na
uporabljena sredstva, odprtost in transparentnost delovanja, nadzor nad
uspešnostjo doseganja ciljev in spoštovanja predpisov, zagotavljanje ekonomske
racionalnosti pri plačilu za opravljeno delo, razmejitev med javno službo in tržno
dejavnostjo ter presoja uspešnosti in ekonomičnosti kot merilo za dodeljevanje
javnih sredstev. (Učinkovita javna uprava in pravosodje, 2007)
6.2 LASTNO RAZMIŠLJANJE
V časopisu Mladina (številka 45, 9. 11. 2012) je bil objavljen intervju z izr. prof. dr.
Aleksandrom Aristovnikom z naslovom »Ne morem se znebiti občutka, da vlada pod
krinko uravnoteženja javnih financ izvaja ideološke posege v družbo«. (Marn, 2012) Moje
mnenje je, da javni sektor ni sam kriv za ne ravno rožnato situacijo, v kateri se je znašel.
Veliko večino škode je vlada skozi niz nepravilnih in prepoznih odločitev naredila sama.
V Evropi zaradi krize izginja srednji sloj, posledično se povečuje število ljudi, ki so
prestopili prag revščine. V letu 2011 je v Sloveniji bilo skoraj 20 % prebivalstva oz.
386.000 revnih in socialno izključenih. To nas seveda oddaljuje od zastavljenega
zmanjšanja za 40.000 revnih oseb v strategiji Europa 2020. Pripadniki srednjega sloja se
selijo v nižji sloj, zelo previdni so pri potrošnji, ki se zmanjšuje. Če ni konzumacije, seveda
tudi proizvodnje ni. Tako se sklene začaran krog poglabljanja krize, ki ga z dejanskimi
ukrepi lahko preseka le vlada, ne pa da prebivalce straši z izrednimi razmerami ter tako
znižuje bonitetno oceno naše države, kar za nas pomeni dražje zadolževanje. Napaka
vlade je, da se pri svojih odločitvah ne opira na dejanske študije, mnenja strokovnjakov in
opravljene analize, ampak odločitve sprejema enostransko, po hitrem postopku in brez
ustreznih temeljitih razprav.
Racionalizacije javne uprave bi se vlada morala lotiti drugače. Javna uprava se v medijih
prikazuje samo s stroškovne strani, področje javne uprave pa kot »recesijska oaza«, ki jo
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je kriza najmanj, oz. je ni prizadela. Takšno razmišljanje je zmotno in temelji na
ustvarjenih stereotipih, ne pa na dejanskih študijah in analizah. Želja vlade je bila
odpustiti vsaj 15.000 zaposlenih v JU (delno tudi na »mehak način« s predčasnimi
upokojitvami) in tako prihraniti okrog 200 milijonov evrov. Vendar ni upoštevala stroškov,
ki bi jih imela z izplačevanjem odpravnin, pokojnin in drugih socialnih transferjev ter
okrnjenih prilivov zaradi manjše potrošnje odpuščenih z nižjim življenjskim standardom.
Ker plače in socialni transferji tvorijo dve tretjini vseh javnih izdatkov, to predstavlja
področje, kjer se bo varčevanje zneskovno najbolj odrazilo. Pretirano varčevanje vsekakor
ni dobro. Predvidevalo se je, da bo krize konec prej, vendar gre za cikličen pojav. Težko je
predvideti dno, kriza pa dobiva obliko dvojne črke V. Dolgoročno se bo varčevanje
poznalo na našem izobraževalnem, zdravstvenem in kulturnem področju, (ne)razvoju
novih tehnologij ter gospodarskem stanju naše države. Na tak način se uničuje socialna
država. Namesto da bi vlada z ugodnimi krediti, izboljšavami poslovnega okolja in
subvencijami spodbujala ustanavljanje ter delovanje perspektivnih podjetij, ki so gonilna
sila našega gospodarstva (kot države, ki temelji na izvozu), se ta sredstva porabljajo za
reševanje bank zasebnih lastnikov z dobrimi političnimi poznanstvi v smislu odobrenih
kreditov, ki jih potem vračamo davkoplačevalci. Zagotovo bi se naše gospodarsko stanje
dalo v zelo veliki meri izboljšati z gospodarnejšim ravnanjem glede državnega
premoženja. Ljudje ne verjamejo več v pravno državo, saj vsakodnevno berejo o
izgubljenih državnih milijonih brez posledic za odgovorne. Mislim, da odpuščanje ni prava
rešitev krize. Spričo njega se manjša potrošnja (ker ljudje pač nimajo denarja), tako da
kriza v javnem sektorju zagotovo vpliva tudi na zasebni sektor. Zaradi (pre)hudih
varčevalnih rezov se je kriza zavlekla. Več denarja bi se dalo pobrati pri proračunskih
prihodkih ter pri dvigu DDV, kar je že izvedla vlada Alenke Bratušek. Nobena rešitev pa ni
idealna za vse akterje. Dvig DDV vpliva na najbolj revne, ker se jim tako še niža življenjski
standard. Potrebno bi bilo boljše nadzorovanje najbogatejšega sloja prebivalstva, da se ne
bi izognil plačevanju davkov s pretakanjem denarja po različnih davčnih oazah,
ustanavljanjem slamnatih podjetij in neizplačevanjem plač ter prispevkov. Velik problem
predstavlja tudi področje sive ekonomije, saj zaobsega 20–30 % BDP. Dvigniti bi bilo
treba zavest državljanov glede davčne kulture. Postati bi morali zanimivi za tuj kapital in
privabiti tuje investitorje. Na tem področju lahko največ stori država z zmanjševanjem
birokratizacije pri ustanavljanju podjetij, z različnimi ugodnostmi in izboljševanjem
poslovnega okolja. Splača se vlagati v visoke tehnologije in izdelke z dodatno vrednostjo.
Nemogoče je, da bi na trgu nizkokakovostnih, preprostih in nizkotehnoloških izdelkov
konkurirali Kitajcem, Indijcem in državam tretjega sveta. Razvite države temeljijo na trgu
storitev, saj je v EU 70 % in pri nas 60 % ljudi zaposlenih v tem sektorju. Zakaj bi torej
načrtno uničevali javno upravo, ki bazira na storitvah? Zaradi slabih pogojev se iz
Slovenije izseljuje izobražen kader strokovnjakov na različnih področjih, ki zelo visoko
kotira tudi v svetu. Tako se zmanjšuje potencialna gospodarska vrednost naše države in
naše edino pravo bogastvo, kajti nimamo veliko naravnih dobrin, kot so na primer naftni
derivati.
V ponedeljkovi izdaji Dela (24. 9. 2012) je bil objavljen intervju z g. Pličaničem, ministrom
za pravosodje in javno upravo, ki je bil prepričan, da bo javna uprava postala cenejši in
boljši servis državljanov. (Jakše, 2012) Strinjam se, da je javni sektor potreben
reorganizacije in racionalizacije. V posameznih delih javne uprave je preveč birokratizacije,
dva organa opravljata isto ali podobno delo,62 mogoče je na nekaterih področjih preveč
podpornih služb. Vendar pa sem prepričana, da je v določenih odsekih celo premalo
62

Primer je denimo ideja Zorana Kusa, sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor leta 2009.
Slednji je namreč podal predlog za ustanovitev Službe vlade RS za podnebne spremembe, ki bi
delovala vzporedno z že obstoječo Službo za podnebno varnost.
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zaposlenih in zato delo ni opravljeno kakovostno (npr. področje inšpekcijskih služb).
Omenja se tudi racionalizacija zdravstva in šolstva. Menim, da je popolnoma nespametno
varčevati v segmentu izobraževanja zdravniškega ter šolskega kadra. S tem samo pada
kvaliteta zdravstva in šolstva, kar nas bo dolgoročno še teplo. Rezerve pri prihranku na
teh dveh področjih se nedvomno skrivajo v javnih naročilih. Naročila bi morala postati bolj
pregledna, izbrani ponudnik pa predstavljati najboljšo možno izbiro med dano kakovostjo
in ceno. Poleg tega bi bilo treba striktno preprečevati koruptivna dejanja, ki škodijo
državnemu proračunu ter odjemalcem storitev, krivce pa ustrezno kaznovati.
Vlada pravi, da jo pri varčevanju v JU ovirajo sindikati, ki naj bi bili krivi, da se (pre)malo
prihrani. Očitno je, da oblast krči proračunska sredstva na posameznih sektorjih glede na
moč sindikatov. Tisti sektorji, ki se ne upirajo preveč, pač izgubijo sredstva in posledično
plačno denarno maso. Vsakemu proračunskemu uporabniku bo prepuščena odločitev,
kako bo uveljavil reze v plačno maso: ali z nižanjem plač (vendar to pomeni rušenje
enotnega plačnega sistema, ki ga je zasnoval Gregor Virant v Janševi vladi) ali pa z
odpuščanjem. Tako bodo nekateri sicer zelo učinkoviti delavci izgubili službo, ker iz
različnih vzrokov (politična pripadnost, zamere, konkurenca itd.) pač niso priljubljeni pri
nadrejenih. Na ta način se zagotovo ne bo dvigovala kvaliteta javne uprave, kot obljublja
vlada.
Oblast gospodarsko stanje prikazuje hujše, kot je v resnici. Zaposlene v javni upravi in
njihove sindikate sili v ekstremne varčevalne reze in opozarja, koliko milijonov bi (lahko)
privarčevali. S temi dejanji so ljudje prisiljeni k prekomernemu varčevanju, ki hromi našo
proizvodnjo in potrošnjo. Mednarodno gospodarsko okolje se odziva z nižanjem naših
bonitetnih ocen, višjimi obrestnimi merami za dane kredite in negativno gospodarsko
klimo. Našemu gospodarstvu se spričo tega dela velika škoda, podaljšuje pa se tudi kriza.
Po drugi strani so možni prihranki pri najemih prostorov in opreme, raznih razpisih in
javnih naročilih. Mislim, da bi pred vsako pomembno odločitvijo vlada morala narediti
temeljito analizo in razpravo z zagovorniki in nasprotniki določene pobude, nato pa izbrati
neko najbolj racionalno odločitev. Vsekakor se le-ta ne bi smela sprejeti po hitrem
postopku, skoraj naskrivaj, brez vednosti vseh vpletenih strani, ki jih sprejeta odločitev in
njene posledice zadevajo. Konfederacija sindikatov javnega sektorja je izpostavila prav
nesprejemljivo komunikacijo vladnih predstavnikov s sindikati.
Dejstvo je, da je Slovenija odvisna od svojega izvoza. V članku s kontraverznim naslovom
Prihodnost v javni upravi ne sme biti rožnata (U. B., 2013) je največ očitkov letelo na
račun števila zaposlenih in na višino njihovih plač, ki so leta 2009 bile 20 % do 30 % višje
kot plače v zasebnem sektorju.63 Število uslužbencev v javni upravi je od začetka leta
2005 do začetka leta 2009 naraslo za 3.102. Menim, da je ta rast razumljiva, saj je šlo za
»obdobje debelih krav (kot ga imenujejo nekateri ekonomist). Povečan obseg dela v
gospodarstvu pač potrebuje večjo javno upravo, v obdobjih gospodarskega razcveta pa se
tudi ne varčuje pretirano, ker ni potrebno. Po podatkih AJPES-a je bilo konec leta 2008
skupno število uslužbencev v Sloveniji malo manj kot 790.000, od tega je bilo v javni
upravi zaposlenih 151.000 ljudi. Iz povedanega sledi, da na pet delavcev v gospodarstvu
pride eden delavec v javni upravi. Če izhajamo iz vsega tega, lahko logično sklepamo, da
če bi država bolj vlagala v razvoj in izboljšave poslovnega okolja (kar bi rezultiralo v
gospodarski rasti in večjem izvozu), ne bi bilo treba izvajati tako ostrih varčevalnih rezov v
javni upravi. Če bi povečala proizvodnjo in prodajo izdelkov ter storitev, ne bi bilo razloga
za zmanjševanje javne uprave, potrebni bi bili znatno milejši ukrepi, mogoče celo brez
63

Po podatkih AJPES-a je julija 2009 povprečna bruto plača v javnem sektorju znašala 1.803 evre,
v zasebnem sektorju pa 1.361 evrov.
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odpuščanja zaposlenih. Ker vlada že v začetku krize leta 2008 na tem področju ni naredila
dovolj, se je izvozna konkurenčnost, ki jo merimo z gibanjem tržnega deleža gospodarstva
na svetovnem trgu, precej poslabšala. (Darja, 2012) Delež slovenskih podjetij na
svetovnem trgu se je tako od 2008 do zadnjega četrtletja 2011 zmanjšal za 16 %, na
trgih najpomembnejših gospodarskih partneric pa za 7,5 %. Rast plač je za rastjo
produktivnosti dela zaostajala manj kot pri večini drugih članic EU. Izvozna konkurenčnost
se je nižala predvsem zaradi povečanja stroškov dela, ki so bili posledica dviga inflacije in
odprave dela plačnih nesorazmerij v javnem sektorju ter zaradi povišanja minimalne plače
leta 2010. Vendar pa izvozno konkurenčnost najbolj omejujejo strukturni dejavniki, ki se
lahko izboljšajo samo s koordiniranim delovanjem vladne politike. Premalo se je vlagalo v
razvoj visokotehnoloških izdelkov in storitev, zato zaostanek Slovenije pri produktivnosti v
primerjavi z drugimi razvitimi državami narašča. Vlada je v programu protikriznih ukrepov
(2008–2010) zvišala svoje izdatke v obliki vlaganj v raziskave in razvoj,64 kljub temu pa je
premalo sodelovanja med znanstveno-raziskovalnim in podjetniškim sektorjem. Zvišati bi
bilo treba še vložke v tehnološke inovacije. Država bi morala narediti več tudi na področju
spodbujanja inovacijske dejavnosti v podjetjih.
Alternativa pri nadomeščanju tujih trgov, ki smo jih izgubili v času od začetka krize, bi bilo
pridobivanje novih poslov in trgov za tista manjša slovenska podjetja, ki so bila doslej
vezana na domači trg. Ena izmed prioritet ministrstva za gospodarstvo naj bi bila
spodbujanje internacionalizacije. V zadnjih desetih letih smo povečali izvoz v EU, izvoz v
ostale države pa se je znižal. Preko 70 % izvoza potuje v EU, med hitro rastočimi BRIC
trgi pa ga največ gre v Rusijo. (Darja, 2011)
Zadnje čase se naše izvažanje ustavlja. Panoga, ki bi nas edina potegnila iz krize, je v
vedno večjem zaostanku glede na prejšnja obdobja. V Financah (št. 78, 23. april 2013)
lahko zasledimo članek z naslovom Pa saj ni čudno, da se slovenski izvoz ustavlja, v
katerem je Vladimir Bahč (predsednik uprave novomeške skupine TPV) kritičen glede
vladnih ukrepov, ki ne peljejo v povečanje konkurenčnosti. Podjetja so preveč
obremenjena, tako pa se zvišujejo stroški dela. S krčenjem teh stroškov bi postali
konkurenčnejši, izvoz pa se bi povečal. Gregor Benčina (predsednik upravnega odbora
Jelovica) pravi podobno: izvoz po njegovem mišljenju upada zaradi zmanjšanja ugleda
naše države. Tudi garancija slovenskih bank je postala nekredibilna, poslovni partnerji nas
primerjajo z Grčijo, kar pomeni, da nismo zaupanja vredni poslovni partnerji. Marjan
Mačkošek (direktor Štore Steel-a) prav tako meni, da so obremenitve firm, razne takse in
druga zvišanja stroškov bremenilna za povečanje izvoza naših podjetij.

64

Vlaganja v raziskovalno-razvojno dejavnost so v letu 2010 dosegla 2,1 % BDP (povprečje v
državah EU je znašalo 2 % BDP).
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Grafikon 4: Indeksi povprečnih vrednosti izvoza in uvoza po sektorjih in odsekih
standardne mednarodne trgovinske klasifikacije, Slovenija, četrtletno
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Vir: Statistični Urad Republike Slovenije (2013)
Grafikon 5: Obseg izvoza blaga in storitev (Nemčija, Slovenija)
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Tudi sama trdim, da Slovenija s svojimi odredbami, davki, prispevki, administracijo,
nefleksibilnimi zakoni in drugimi obremenitvami zavira razvoj in izvoz podjetij. Zaradi
splošne zadolženosti našega gospodarstva in države premalo vlagamo v razvoj. Naš lanski
izvoz je znašal 20,9 milijard evrov, kar pomeni samo 0,3 % rast (to predstavlja 69
milijonov evrov več) glede na prejšnje leto. V primerjavi z našo glavno partnerico pri
izvozu (Nemčijo) smo veliko manj uspešni. Glede na to, da smo leta 2008 imeli najboljše
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izvozno leto (beležili smo 20 % večji tržni delež kot leta 2000, potem pa kar 19 % padec
tržnega deleža v obdobju enega leta) s strmim padcem, mislim, da bi bila celo boljša
počasnejša, a stabilnejša gospodarska rast.
Pridružujem se mnenju dr. Pevcina in dr. Setnikar-Cankar (2012, str. 53), da je
gospodarsko rast možno doseči tudi z rastjo javnega sektorja (in padec rasti z
varčevanjem), vendar obstaja vzajemna odvisnost. Javni sektor ne more biti namenjen
samemu sebi (zagotavlja »servis državljanom«), odvisen pa je od »zdrave rasti
proizvodnje« (z investicijami). Dodana vrednost, ki je merilo konkurenčnosti, se kaže v
razmerju med vloženimi sredstvi in ustvarjenim BDP kot učinkovitost. Gospodarsko rast bi
bilo smotrno povečevati z obsegom proizvodnje in podjetniškega sektorja, vendar se pri
slednjem pojavi problem v obliki zadolženosti zaradi težavnega položaja finančnega
sektorja. Odprava neravnovesja državnega proračuna pa je in bo politični projekt z
omejenim pozitivnim vplivom na gospodarstvo.
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7 ZAKLJUČEK
Finančna kriza. Iz ZDA se je hitro razširila po celem svetu, prizadela je tudi realni sektor in
se tako preobrazila v gospodarsko krizo. Imuna ni bila niti Slovenija. Naš BDP je drastično
upadel, narasla sta brezposelnost in javnofinančni dolg. Kriza je prizadela tudi javno
upravo. Racionalizacijo bi lahko označila kot olepšavo za grobe in drastične varčevalne
reze, povečini narejene brez temeljitih analiz in brez soglasij vseh vpletenih strani. Vodilni
pravijo, da gre za posledico vedno bolj zahtevnih odjemalcev storitev javne uprave,
vendar ima racionalizacija en skupni imenovalec – to so »privarčevani milijoni«.
Po podatkih Eurostat-a za 22 držav je v drugem četrtletju leta 2013 najobčutnejši
četrtletni padec BDP (1.7 % glede na prejšnje četrtletje) poleg Slovenije beležil le še
Ciper, v večini drugih držav EU pa se je BDP zvišal. Inflacija se je po dvigu DDV znižala z
2.6 % na 2.2 % (evropsko povprečje znaša 1.3 %), medletni upad potrošnje
gospodinjstev je bil 0.2 %, brezposelnost se je povzpela na registriranih 13 %, gradbene
investicije so se zmanjšale za 3 %, potrošnja države za 3.1 % itd. Edina svetlejša točka je
bil naš izvoz, ki se je četrtletno povečal za 2 %.
Zgoraj navedeni kazalci nam kažejo jasno sliko – gospodarsko stanje v Sloveniji vsekakor
ni rožnato. Z ostrimi varčevalnimi rezi vladna politika izvaja varčevalne ukrepe v javni
upravi. Znižuje število zaposlenih, prav tako višino in maso sredstev zanje, ukinja
ministrstva, direktorate in druge vladne službe. Potrdimo lahko hipotezo, da je stanje v
javni upravi odraz gospodarskega in političnega stanja države. Pretirano varčevanje pač
pomeni manjše povpraševanje, manjše povpraševanje manjšo proizvodnjo, manjša
proizvodnja pa večjo brezposelnost, kar spet zmanjšuje povpraševanje ... Tako smo
posrkani v nekakšen vrtinec krčenja. Obseg proizvodnje in potrošnje je vedno ožji, edino
kar se širi, je brezposelnost. Če našemu gospodarstvu ne gre tako, kot bi mu lahko šlo,
potem breme tega nosi tudi javna uprava. Ker pri slednji gre za velik finančni odliv, sama
predstavlja področje, kjer se varčevalni rezi zelo močno odražajo. Ponavadi je tako, da
krivci (finančniki in bančniki) ne odgovarjajo, posledice pa nosi ljudstvo preko države. Svoj
delež k slabemu stanju prispeva tudi politika z neenotnostjo, ki jo kaže, ko je potrebno
storiti kaj dobrega za ljudi, za boljši jutri. Politiki izbirajo preostre varčevalne ukrepe, ti
postopki so prepozni ali pa neučinkoviti, obenem pa naši vodilni možje slepo sledijo
ideologiji predstavnikov drugih držav in skupnosti.
Pravilna je tudi naša naslednja hipoteza, in sicer, da je Slovenija kot izvozna država
odvisna od evropskega in svetovnega trga, zato je racionalizacija javne uprave odsev
globalnega gospodarstva. Slovenci izvozimo preko 70 % svojih produktov na trge
Evropske unije, preostanek pa pretežno na hitro rastoče BRIC trge (Brazilija, Rusija, Indija
ter Kitajska). Naš najpomembnejši trg je torej evropski, ker predstavlja velik delež našega
izvoza. Ker je danes globalizem prisoten povsod, nas izvoz posredno (preko držav
partneric) in neposredno druži s skoraj vsemi državami sveta. Ker je slovenski izvoz od
leta 2000 beležil hitro rast (leta 2008 smo imeli 20 % dvig deleža mednarodne trgovine
glede na leto 2000), ni bilo čutiti pomanjkanja sredstev za veliko javno in (kot pravijo
nekateri) razbohoteno upravo. Le-to smo si privoščili, ker smo si jo pač lahko. Javna
uprava se sorazmerno širi oz. krči s stanjem gospodarstva. Izvažanje je v času krize zelo
upadlo, zato so upadla tudi sredstva za veliko javno upravo. Za Slovenijo bi bilo
pomembno, da bi povečala razvoj in izvoz na račun novih, visokotehnoloških izdelkov in
storitev. S tega vidika ostro varčevanje več ne bi bilo potrebno, dvignili pa bi se tudi
potrošnja in proizvodnja.
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Pritrdimo lahko, da je kriza cikličen pojav, vendar pa sem prepričana, da lahko v sedanji
krizi prepoznamo njeno nadgradnjo v obliki krize kapitalizma kot proizvodnega sistema.
Tako visoka gospodarska rast, kot je bila pred krizo, pač ni bila realna. Temeljila je na
danih kreditih brez njihove osnove v realnem sektorju. Nekje se je to moralo končati.
Omejenost naravnih resursov nam že zdaj in nam še v večji meri bo določala naš nadaljnji
razvoj. Število prebivalcev se naglo povečuje iz dneva v dan, življenjski prostor pa je
omejen. Zgodovina nas uči, da ko nadaljnji razvoj neke družbe več ni mogoč, začne
prihajati do konfliktov in vojnih stanj. Po krizi (oz. vojni) pa se običajno spet prične
gospodarska rast. V katerem delu cikla se v tem momentu nahaja Slovenija? Glede na
naš izvoz, BDP in druge kazalce smo v recesiji, čeprav je evroobmočje že izven tega
pojava. Pa smo že dosegli dno? Na to vprašanje neradi odgovarjajo celo izkušeni
ekonomisti. Nihče ne more zagotovo vedeti, kaj nam prinaša naslednji dan. Na borzi lahko
pride do naravnega ali umetno ustvarjenega stanja, ki nas lahko dvigne, ali pa potisne še
globlje v prepad. V sedanjem trenutku nismo na najboljši poti v lepši jutri. Nekako ne
najdemo ideje, kako preiti iz krize v gospodarsko rast. Nas čakajo boljši časi? Ljudje
trenutno niso tega mnenja, vsekakor pa bo čas (ki momentalno dela proti nam) pokazal
svoje …
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PRILOGE
Tabela: Pregled varčevalnih ukrepov za JU v Sloveniji in primerljivih državah
Država

Nominalni bruto domači
proizvod v mio EUR

2009
Slovenija
Grčija

2010

35.311 35.416
231.642 227.317

2011
35.811
217.828

Sprememba števila
zaposlenih v javnem
sektorju v %

2010/
2008
+4,46
+1,15

Relativno
3,29
+0,02

Spremembe
povprečne
nominalne bruto
plače v javnem
sektorju v %
2010/ Relativno
2008
+5,27
+4,62
NP
NP

Ukrep (leto
in
značilnost)

2010
znižanje
nominalne
plače v
razponu od
12 % do
20 %
Nemčija 2.374.5002.476.800 2.570.000 +3,92
+2,76
NP
NP
2010 sprejet
sklep o
povečanju
nominalnih
plač za
2,3 %,
a odprava
božičnice, kar
se je odrazilo
v 2,5 %
zmanjšanju
nominalne
plače
Avstrija 274.818 286.197 300.891
+3,49
+2,33
NP
NP
2011
sprejet
sklep o
rasti
nominalnih
plač od
0,85 % do
2,10 %
Vir: Pregled ukrepov in reform za naslavljanje finančne in ekonomske krize – po državah (2012, str.
132, 134)
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