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ča, da ne sme prodati Mercatorja? Ali v 
NKBM, če dobijo trije direktorji držav-
nih podjetij klic Marka Goloba, da mo-
rajo kupiti delnice NKBM, da banke ne 
bi dobili tujci? Bi bilo smiselno, da bi se 
vzpostavil sistem z možnostjo, da bi tu-
di politiki odgovarjali za napačna rav-
nanja, pa ne mislim le na volitve? Ško-
da je izmerljiva.

Mislim, da je treba videti tudi to mož-
nost in da je ta pred nami. Navsezadnje ne 
samo skozi preiskovalno komisijo, ki prav-
kar začenja opravljati delo, ampak tudi sko-
zi druge organe pregona politika pri tem 
ne bo izvzeta. 

Vsekakor potrebujemo nekaj, kar bi da-
lo tudi javnosti potrebno verodostojno za-
upanje, da poteka neki kakovosten posto-
pek, ki bo odkril ne samo tiste, ki so proti-
pravno ravnali, ampak tudi tiste, ki so ime-
li zelo napačne presoje in imajo v tem smis-
lu neko odgovornost. 

Gre tudi za vprašanje, ali smo se iz te 
zgodbe kaj naučili. Tukaj pa je moja slut-
nja slaba – premalo. Čakamo, da se sesu-
je zdravstveni sistem, in potem bodo vsi 
začeli spraševati, zakaj ni nihče opozoril 
na to. S svetlobno hitrostjo se bližamo toč-
ki, ko bomo morali, ne samo zaradi fiskal-
nih, koruptivnih, temveč zaradi struktur-
nih razlogov v našem javnem zdravstvu, 
kupiti zdravje. In to bo naše ljudi upraviče-
no vrglo iz tira. 

 Ǫ Kaj torej potrebujemo? Macolo, da ne-
koga po glavi? Kaj lahko naredimo, da 
se to spremeni?
En vzvod je gotovo ta, da se bolj odpre slo-
venski prostor z navzočnostjo tuje konku-
rence. Gotovo. Domače in tuje. 

Vztrajam, da mora biti Slovenija gospo-
dar svoje politične usode. Prizadevam si, 
da bi razumeli, da to v sodobnem času lah-
ko storimo le pod pogojem, da smo odprta 
družba. Ampak očitno smo tisti, ki vztraja-
mo pri tem videnju, trenutno še v manjši-
ni, mislim pa, da postajamo vse močnejši. 
Je slovenska politika zaradi tega nauka da-
nes bolj sposobna presojati razmere in pra-
vočasno sprejeti odločitve? Nekoliko, am-
pak ne toliko, kot bi si želel. 

Veste, kaj se nam utegne zgoditi? Za-
radi nekaterih gospodarskih kazalcev 
za prihodnje leto, ki so povezani z okre-
vanjem na evrskem območju, lahko kdo 
prehitro sklepa, da Slovenija okreva. Slo-
venija bo na ravni kazalcev dejansko izšla 
iz gospodarskega dna, a to bo še zelo da-
leč od tega, kar si želimo, da bi Slovenija 
bila po krizi. To je moderna, kompetitiv-
na in hkrati solidarna družba, ki bi lah-
ko bila strateška na območju najbolj po-
vezanih držav Evropske unije. Mi še nis-
mo na tej točki. 

 Ǫ Dajete občutek, da vas politiki tudi na 
izvršilni oziroma zakonodajni strani ne 
poslušajo najbolj.
To ni njihova dolžnost. Ne razglašam se za 
modreca, vendar imam nekaj dragocenih 
izkušenj, ki jih drugi niso imeli možnosti 
pridobiti. Bil sem predsednik DZ, vlade in 
zdaj sem predsednik države. Imam nekaj 
izkušenj, kaj je mogoče storiti in česa ne. Kaj 
ovira in kaj spodbuja presojo, da bi se razvi-
jali v smer, za katero mislim, da si je večina 
Slovencev želi. Za to si ne prizadevam tako, 
da bi vsak dan kritiziral ali učil, ampak že-
lim, da bi spodbujal procese dobrih praks 
in tega, kar mislim, da je treba spodbuditi, 
da bi tako inspiriral tisto, za kar mislim, da 
je koristno za naš razvoj.

 Ǫ Lahko odkrito poveste, katere napa-
ke vaše vlade ponavlja zdajšnja vlada?
Skrajno težko je v teh razmerah gledati na 
pravilne odločitve, ki vodijo državo strate-
ško iz krize in daleč naprej v prihodnost, 
in hkrati misliti na uspeh prihodnje leto. 
To dvoje se izključuje. Skoraj.

 Ǫ Niste bili ravno odkriti. Eno napako 
ste že omenili – NLB.
Govorim o bančnem sistemu na splošno.

 Ǫ NLB in počasno odzivanje.
Da. Prepočasno odzivanje je gotovo ena 
napaka, manjka pa tudi premalo ambi-
cioznih reagiranj v slovenski politiki. Ta 
hip ne vidimo, za kateri cilj si prizadeva-
mo. Zdi se, kot da je najpomembneje, da 
hodimo, četudi hodimo v krogu, names-
to da bi imeli pravo smer, po kateri bi šli, 
tudi če bi bila ta težja. Zdi se, da v zvezi s 
tem konsenza ni. 

 Ǫ Je ena izmed napak tudi ta, da nada-
ljujejo politiko vašega mandata o zadol-
ževanju države? Da obstaja maksima, da 
se bomo zadolževali, potem bo pa priš-
la rast? Od leta 2008 do danes se je javni 
dolg povečal z 22 na 76 odstotkov BDP, 
rasti pa še vedno ni. 
Izkušnje treh vlad so pokazale, da je ved-
no lažje s kritične razdalje svetovati, kaj 
storiti, kot to storiti, ko imaš možnost. 
Treba je imeti varčevalno politiko, brez 
te ne gre. Treba je imeti ukrepe struktur-
nih sprememb – vključno z gospodarskim 
in bančnim – ter jih odpreti za tuja vlaga-
nja. Na koncu pa se je treba zadolžiti to-
liko, kolikor gre neposredno za naložbe. 
To je nekaj povsem drugega, če se zadol-
žite za krpanje luknje v bankah ali v jav-
ni porabi. 

 Ǫ Vas v tej luči skrbi izjava predsednice 
vlade Bratuškove, da ni naklonjena kr-
čenju javnega sektorja?
Ves čas gre za diskusijo o masi plač v jav-
nem sektorju, ne pa za diskusijo o tem, 
ali kdo izgubi službo v javnem sektorju. 
Mislim, da je ta kompromis oziroma do-
govor med sindikati in državo, da se ma-
sa plač v javnem sektorju sicer zmanjšu-
je, da pa se ne sme vtikati v zaposlenost 
v javnem sektorju, v bistvu slab. 

Presenetil bom s svojim stališčem: 
bolj sem naklonjen temu, da masa plač 
ostane enaka, ampak da dobite vzvo-
de za prevetritev zaposlenosti v jav-
nem sektorju. To bi bilo veliko bolj po-
membno. A treba se je vprašati, zakaj, 
čeprav sem to vedel že kot premier, ni-
sem uspel in zakaj tudi danes tako ne si-
lim s tem. Pomagajte mi oblikovati me-
rilo, po katerem boste lahko odpuščali 
v javnem sektorju, da ne bo tisti, ki bo 
odpuščen, imel sto tisoč izgovorov, da 
je politično šikaniran. Tega merila sam 
nisem bil sposoben oblikovati. Mi lah-
ko vi pomagate?

Celoten intervju objavljamo na spletu 
(http://www.finance.si/8353582).

V slovenski 
politiki ne 
smemo več 
čakati na 
točko, ko ni 
več nobe-
nih drugih 
možnosti, 
da končno 
ukrepamo.   
Čas je, da 
politika 
stopi skupaj 
in izvede 
strukturne 
spremembe.  

Znamenja okrevanja bi lahko bila vidna prihodnji 
božič, napoveduje predsednik Borut Pahor
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 Ǫ Najprej »zgodovinsko« vprašanje, gos-
pod predsednik. Ste zdaj srečni?
Sem.

 Ǫ Kaj vas osrečuje?
V zvezi s tem vprašanjem sem postal bolj 
ponižen. Ni treba več cele pogače, tudi 
drobtinice me osrečujejo.

 Ǫ V preteklosti smo bili od vas navajeni, 
da ste se veliko oglašali. Od januarja, ko 
so se z objavo poročila KPK začele poli-
tične krize, ste bolj rezervirani. Zakaj 
tak komunikacijski preobrat?
Statistika, ki pa verjetno ne pove vsega, pra-
vi, da sem imel letos 153 govorov in 37 izjav 
za javnost. To ni malo. Povprečno se udele-
žujem dveh dogodkov na dan. Torej je moja 
komunikacija z javnostjo izredno živahna. 
Se pa ne odzivam nujno na dnevne dogod-
ke, ampak na tiste, za katere menim, da so 
strateški. V zadnjih govorih skoraj ni takega, 
kjer ne bi opozarjal na to, da je zdravstve-
ni sistem dva koraka do sesutja. Vendar se 
to skoraj nikjer ne zabeleži. Očitno ni rele-
vanten, ker je javnost osredotočena na ko-
rupcijo v zdravstvu. Veliko si prizadevam 
za nujnost reforme.

 Ǫ Se vam zdi, da smo Slovenci v tem tre-
nutku na moralnem dnu ali lahko pade-
mo še globlje? In, kar je še pomembne-
je, kaj moramo storiti, da se dvignemo?
V prihodnjem letu bi lahko videli luč na kon-
cu predora. In tu ne mislim le na ozek krog 
strokovnjakov, temveč na večino javnosti. 
K temu me spodbujajo nekateri bolj optimi-
stični gospodarski kazalci, kot smo jih bili 
vajeni v zadnjih letih, pa tudi večji zagon 
pravne države, ki bolj uspešno sankcionira 
protipravna ravnanja, ki so že bila storjena, 
ter sprememba zakonodaje v smislu, da se 
take stvari ne bi dogajale. Dobra stran krize 
je, da je razkrila temnejšo plat zgodbe o us-
pehu v času tranzicije. Brez krize bi obsta-
jala velika nevarnost, da bi se divja privati-
zacija, zlorabe položaja in vse, kar sodi v to 
agendo, nadaljevali. 

Smo priča poglobljenemu nezaupanju 
ljudi v državo, politiko, v institucije, am-
pak nekaj je jasno: zaupanje je sveti gral 
politike. Dokler politika ne bo naredila do-
mače naloge, ga ne bomo dobili. Domača 
naloga pa je, da pomaga k izhodu iz krize 
in moralni obnovi. Prepričan sem, da lah-
ko v letu 2015 pričakujemo ne le boljše go-
spodarske razmere, temveč tudi večjo sa-
mozavest ljudi in neko novo upanje, ki smo 
ga tako zelo pogrešali.

 Ǫ Volivci, davkoplačevalci od politikov 
že leta poslušamo stavke v smislu »jes-
viken«. Da bodo zmogli. Zgodi pa se nič, 
Slovenija še bolj pada, čedalje več ljudi je 
na cesti, odkrivajo se novi sumi kaznivih 
dejanj. Ste prepričani, da res zmorejo? 
Bi bilo bolje, da poiščemo pomoč v tuji-
ni? Ne mislim finančno, predvsem orga-
nizacijsko, da bi se prej pobrali.
Kot veste, sem zelo naklonjen temu, da bi 
se vzpostavili boljši pogoji za večja tuja vla-
ganja, to avtomatično prikliče tujo pamet, 
mentaliteto, želimo si te, ki je usmerjena v 
razvoj in odgovornost, gospodarnost. Nič 
nimam proti temu, da bi pri sankcioniranju 
nekaterih strateških nepravilnosti v razvo-
ju, denimo bančnem sistemu, poklicali na 
pomoč tuje strokovnjake. Islandska izkuš-
nja, ko so poklicali francosko preiskoval-
ko, mi je blizu. 

 Ǫ Čemu se potem slovenska politika ta-
ko otepa tuje pomoči?
Sam se je ne. Res pa je, da ne le v politiki, 
temveč tudi v širši javnosti prevladuje sta-
lišče, ki smo mu rekli »nacionalni interes«. 
Zdaj se je pokazalo, da je ta politika obso-
letna in da je treba videti neko drugo per-
spektivo. Zavzemam se za privatizacijo 
vseh treh bank. 

V nasprotju z nekaterimi menim, da ni 
potrebno, da država obdrži 25 odstotkov 
plus eno delnico NLB. To bi odgnalo vlaga-
telje iz zahodne hemisfere. Saj tudi KBC ni 

»Možnosti za izhod iz krize ima-
mo. Če želimo imeti socialno drža-
vo, pomeni, da bo davčni primež 
nekoliko večji, kot če bomo ime-
li državo, ki bo igrala vlogo regula-
torja oziroma skrbnika za naj- 
osnovnejše potrebe države kot 
skupnosti. Načeloma nisem za to, 
da bi v prihodnjih letih dodatno 
davčno obremenjevali ljudi. »Mis-
lim, da je možna gospodarnejša 
uporaba davkoplačevalskega de-
narja. Politiki moramo stopiti sku-
paj. In ukrepati. Takoj, da ne bo 
prepozno, kot je bilo pri bankah.« 

Ǫ PETRA SOVDAT, MATIC CVELBAR
finance@finance.si

šla zato, ker bi imela premajhen delež, tem-
več zaradi vmešavanja politike. Zame je po-
membno, da imamo banke, ki opravljajo 
svoje delo, da servisirajo gospodarstvo in 
prebivalstvo. Ne pa lastništvo bank, ki tega 
ne opravljajo. Do zdaj smo se preveč osre-
dotočali na to vprašanje. 

Prav tako bi lahko pri upravljanju držav-
nega premoženja, v uprave dali tuje stro-
kovnjake in da bi morali zakonodajo prila-
goditi tako, da ne bi omejevali njihovega so-
delovanja, temveč ga spodbujali. 

 Ǫ Zakaj samo govorimo o tem?
Prizadevam si, da se ne bi zamajala elemen-
tarna zavest, da lahko Slovenci svoje teža-
ve premagamo sami. Sicer bi spoznali, da 
jih ne moremo, to pa pomeni, da ne more-
mo biti gospodarji svoje usode in se mora-
mo vedno znova priključevati tistim, ki bo-
do odločali namesto nas. Mislim, da smo to 
sposobni sami. Ni pa treba, da o vsem od-
ločamo sami. Ampak, da v globalnem sve-
tu z vami sodelujejo, zaradi vašega intere-
sa, ne njihovega, tudi drugi, ki imajo več iz-
kušenj, znanja. Mislim, da smo zdaj pres-
topili rubikon. 

 Ǫ Kje se to vidi? V tem, da ECB in evrop-
ska komisija že od poletja v živo spre-
mljata sestanke na Banki Slovenije?
Tudi. Bilo bi mi zelo neprijetno, če sem pre-
več optimističen. Zdi pa se mi, da smo v le-
tu preloma. Vsaj možnosti za to so. Pred-
sodki, ki so prevladovali vse od nastanka 
države, so postali prekrhki, da bi se upira-
li času. Kriza je ciklična. Da ostajamo znot-
raj razvojne paradigme sveta, znotraj ka-
tere se vrti moderni svet. Otresti se mora-
mo predsodkov, zaradi katerih nismo zna-
li naprej. Mislim zlasti na »nacionalni inte-
res«. In jasno je, da moramo biti bolj hitri 
in odločni, drugače nam bodo tehnologi-
ja in drugi vzvodi razvoja ušli, mi pa bomo 
ostali na robu razvoja. 

Veste pa, da vedno poudarjam, da mo-
ramo ostati v skupini najbolj napredne, po-
vezane v EU. Ni le vprašanje, ali si to želi-
mo. Kmalu se lahko postavi vprašanje, ali 
smo sploh še kvalificirani za to.

 Ǫ Kot premier ste že govorili o Evropi 
dveh hitrosti ...
Zlasti po evropskih volitvah se utegne za-
četi proces iskanja konsenza o novi evrop-
ski ustavi in morda je pri večjih in gospo-
darsko uspešnejših državah več priprav-
ljenosti za to.

 Ǫ Vas je velikost bančne luknje prese-
netila?
Je v okviru pričakovanj. Ampak, da se ra-
zumemo, to je resna težava. Dobro je, da jo 
lahko rešimo sami, slabo pa, da gre toliko 
denarja davkoplačevalcev v sanacijo banč- 
nega sistema. Dobro je tudi, da se hkrati 
zaostruje odgovornost v zvezi z napačni-
mi ravnanji – ne le protipravnimi, temveč 
tudi v zvezi z napačnimi presojami. Tu nih-
če ne sme biti izvzet.

 Ǫ Nekje sem ujela, da vam – kot premi-
eru – tedanji finančni minister Križanič 
ni povedal, da imajo domače banke ta-
ke težave. Drži?
Težko bi izrekel tako hudo obtožbo, zlas-
ti ker vem, kakšen je Križaničev pogled na 
bančni sistem – drugačen od mojega. Nje-
gov je bil v smislu gledanja skozi prizmo 
»nacionalnega interesa«. V letu 2009 je bi-
la fotografija bančnega sistema ugodna, 
če pa bi pogledali film, bi videli, da se rana 
gnoji. Ko smo diskutirali o ustanavljanju 
slabe banke, ta ideja ni prevladala. Spom-
nim se Lahovnika, ki mi je rekel: »Predse-
dnik, opravljamo nalogo, ki bi jo morale op-
ravljati banke.« Pogovarjala sva se o priva-
tizaciji. Da bi se s tem tudi sami veliko na-
učili. Ampak sva ostala bolj osamljena pri 
tem mnenju. 

 Ǫ Če se navežem na prejšnje vprašanje: 
kako bi lahko Božo Jašovič naredil kar-
koli, če je dobil klic od Franca Križani-
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 Ǫ Kaj je največja lekcija podatkov o bančni luknji?
Če res želimo prek točke preloma, je najpomembneje to, da ukrepamo pra-
vočasno, ne, ko je že vsega konec. Na več frontah, pogumno in skupaj. Go-
vorim o reformah, zdravstveni, pokojninski, visokošolski, reformi javnega 
naročanja ... Vsi ti podsistemi so v krizi. Brez sodelovanja strank ne bo šlo. 
V tej sobi, kjer danes sedimo, smo imeli sestanek vseh predsednikov strank 
2. decembra. Dogovorili smo se, da bodo do konca februarja prediskutirali 
možnosti za dogovor o izhodu iz krize in modernizaciji države. 
Če bo tako, lahko z zmernim optimizmom vidimo konec leta 2014 kot toč-
ko preboja.

 Ǫ Katerim ekonomistom najbolj za- 
upate?
Z imenom in priimkom ne bom odgovoril. 
Ko pridejo zapleteni položaji, se hitro javijo 
ljudje, ki imajo zanje razlago ali celo rešit-
ve. Pogledam, kaj so ti ljudje rekli pred pe-
timi ali desetimi leti, ko smo naleteli na te-
žave, ter kaj so potem prinesli razvoj pro-
blemov in njihove rešitve in koliko so ime-
li prav ali ne. 
So ljudje, ki so imeli ob začetku te krize pra-
vilnejšo presojo narave krize in so dali tudi 
pravilnejše ocene za usmeritev in ravnanje 
države. Na takšne se bolj zanesem, ker so 
dokazano prepričljivejši v svojih ocenah.

 Ǫ Pred nedavnim ste predlagali spremembo volilnega 
sistema, s katero bi zvišali volilni prag na pet odstotkov.
To je pomembno, a ni glavno. Glavno je, da bi imeli volivci 
s preferenčnim glasom možnost izbire poslanca. To ni ne-
pomembno, če želimo, da ljudje zaupajo v državni aparat. 

 Ǫ Zakaj pa se niste odločili za nekaj bolj ambiciozne-
ga? Bo Slovenija kdaj zrela za večinski sistem? Bi bil ta 
za nas koristen?
Bolj me zanima kombinirani sistem. Slabost pa je dejstvo, 
da bi morali 88 volilnih okrajev spremeniti v 44. S tem bi 44 
poslancev dobili po proporcionalnem, 44 pa po večinskem 
enokrožnem sistemu. Ampak za to spremembo bi morali v 
parlamentu dobiti 60 glasov. To je manj verjetno, kot da bi 
prišli vsaj do proporcionalnega sistema z repom in glavo.

 Ǫ Prvi krog tranzicije nam je pri-
nesel tajkune. Kaj bo prinesel 
drugi?
Kot zmerni optimist bi rekel, da lah-
ko pripelje dobre gospodarje. Kaj se 
je zgodilo v času tranzicije? Zgodi-
lo se je, da je želja po lastnini kapita-
la prevladala nad željo po uspešnem 
upravljanju kapitala. Ta filozofija se 
je raztrgala na čereh krize. Ta je po-
kazala, da lastnina pomeni tudi od-
govornost. 

 Ǫ Iz Bruslja nam sporočajo o nujnosti 
reform. Kakšne reforme pa bi potre-
boval Bruselj?
Ne verjamem, da je mogoče ob zdajšnji 
institucionalni ureditvi EU voditi našo 
skupno evropsko domovino, kot si želi 
večina Evropejcev. Kot varen in miren 
dom, ki bo hkrati dom blaginje. Mislim, 
da je zato treba dati v roke več moči in 
odgovornosti skupnim institucijam, ki 
ju zdaj nimajo. Bruselj je veliko preveč v 
rokah birokratske elite, in ne politične. 
Mislim pa, da po evropskih volitvah lah-
ko pričakujemo novo iniciativo Franci-
je in Nemčije.

Prodati  
bi morali  
vse banke!
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