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LUKA MESEC (PS ZL): Spoštovani, gospod predsednik. Spoštovani ministrski 
zbor. Spoštovani predsednik vlade. Kolegice in kolegi.  
 
 Zvezna Republika Nemčija po letu 1969 ni imela nikoli izravnanega 
proračuna. Na to sem pred enim mesecem opozoril predlagatelje švicarske 
formule, danes pa se s tem opozorilom obračam na finančnega ministra, vlado 
in koalicijske partnerje. Nemčije pa ne omenjam po naključju, ampak kot 
državo, ki je po prvi in drugi svetovni vojni doživela dve ogromni dolžniški krizi. 
Po prvi svetovni vojni so zmagovalci vztrajali pri odplačilu reparacij in povrnitvi 
vsega dolga in to sta bila dva od ključnih razlogov za hudo poslabšanje 
ekonomskih in socialnih razmer v Nemčiji v naslednjem desetletju, ki so 
tlakovale vzpon nacizma. Po drugi svetovni vojni, zato zmagovalci niso ponovili 
te napake. Z londonskim sporazumom leta 1953 so Nemčiji polovico dolga 
odpisali, preostanek dolga pa je bil reprogramiran. Pogodba o reprogramu je 
določala, da bo Nemčija dolg odplačevala samo v letih, ko bo imela zunanji 
trgovinski presežek in da odplačila ne bodo presegala 3 % prihodkov od izvoza, 
torej Nemčija je dolg odplačevala samo v letih, ko je imela presežek in odplačila 
niso presegala 3 % prihodkov od izvoza, polovica dolga pa je bila odpisana.  
  
Ti pogoji, spoštovane kolegice in kolegi, so bili pogoj za nemški gospodarski 
čudež po drugi svetovni vojni. Nemški primer odpisa dolgov pa omenjam ravno 
zato, da vidimo kako so se dolžniške krize razreševale v preteklosti. Pa danes? 
Fiskalno pravilo je dobesedno nasprotje odpisov in reprogramiranju dolga. 
Fiskalno pravilo je orodje za izterjavo nasedlih naložb finančnih špekulantov 
neposredno od prebivalstev prizadetih držav, ki s finančno krizo nimajo nič. 
Ponovimo, visoki javni dolgovi evropskih držav niso vzrok za sedanjo krizo, 
ampak njena posledica. Kriza se je začela v dereguliranem finančnem sektorju, 
prešla na medbančni trg, od tam pa so morale vskočiti države, da so se izognile 
popolnemu kolapsu svetovnega finančnega sistema. Torej, povečani 
primanjkljaji in visoki dolgovi držav v zadnjih letih so posledica dokapitalizacije 
po večini zasebnih bank in skladov z bilijoni davkoplačevalskega denarja. V 
nasprotju z reševanjem krize po drugi svetovni vojni se tokrat evropske, 
ekonomske in politične elite niso odločile za razreševanje te krize s kombinacijo 
gospodarske rasti in inflacije, kar preverjeno deluje, ampak so se odločile, 
breme krize neposredno prevaliti na ramena prebivalstva. To je tudi v nasprotju 
z odločitvijo recimo Japonske in ZDA, ki dolžniško krizo rešujejo z monetarnimi 
orodji. Kaj pomeni fiskalna konsolidacija v času krize smo videli tudi že v 
Sloveniji. Imamo že četrto vlado zapored, ki se je reševanje dolžniške krize 
lotila z zmanjševanjem socialnih pravic in zategovanjem pasov najšibkejšim 
skupinam prebivalstva, brezposelnim, upokojencem, javnim delavcem, 
učiteljem, sedaj celo učencem. A, če kdaj je danes po petih letih tako 
imenovanega reševanja krize s fiskalno konsolidacijo popolnoma jasno, da ta 
pušča za seboj socialno in gospodarsko opustošenje, hkrati pa ne dosega niti 
osnovnega namena, zmanjšanja javnega dolga. Namreč od leta 2010, ko se je 
Evropska komisija in z njo večina držav članic Evropske unije odločila za pot 
fiskalne konsolidacije in odplačevanje dolgov z zategovanjem pasov, se je dolg, 
skupni dolg držav v evroobmočju povečal iz takratnih 7900 milijard evrov na 
današnjih 9 tisoč milijard evrov. Torej za tisoč milijard evrov se je v zadnjih treh 
letih povečal dolg, med tem ko so države varčevale, da bi ga odplačale. 
Verjetno ni treba ponavljati, do kakšnega socialnega in ekonomskega 
opustošenja je med tem prišlo v vsem evrskem območju, še zlasti pa na njeni 



 

2 

periferiji, Grčiji, Španiji, Portugalski in Italiji in tudi Slovenija je na žalost na tej 
poti. 
 
 Današnja razprava je namenja prvi, torej konceptualni obravnavi, zato bi 
rad podal splošno oceno politika, ki temelji na fiskalnem in podobnih pravilih in 
analizo političnih posledic. Fiskalno pravilo je način, kako doktrino fiskalne 
konsolidacije dvigniti na najvišjo raven, na raven ustavne zaveze. Je vpis 
zgrešene neoliberalne politike v Ustavo in zakon. V slovenskem primeru gre to 
neposredno proti volji ljudstva, saj tukaj nobena stranka z neoliberalnim 
programom ni nikoli dobila večine glasov na volitvah in nobena vlada, ki je tako 
politiko vodila, ni zdržala do konca štiriletnega mandata. Predsednika vlade in 
poslance koalicije bi zato rad še enkrat opozoril na to, kako se je to nesrečno 
fiskalno pravilo sploh znašlo v slovenskem pravnem redu. 2. marca 2012 je bila 
v Evropski uniji podpisana pogodba o stabilnosti, usklajevanju, upravljanju v 
ekonomski in monetarni uniji. To je bila neobvezujoča mednarodna pogodba, ki 
je Češka in Velika Britanija sploh nista podpisali. A naša vlada, ki jo je takrat 
vodila skrajno desničarska SDS, pa je v Državnem zboru to pogodbo ratificirala 
že v treh tednih. In čeprav se tovrstne pogodbe uporabljajo v našem pravnem 
redu neposredno je ta stranka vztrajala k vpisu v Ustavo. Vlad je tem padla, a to 
ni žalost ni oviralo fiskalnega pravila v Ustavo. Nova koalicija je vpis fiskalnega 
pravila podprla v zameno za, pazite to, podporo desničarskih strank pri 
prepovedi referenduma. Torej stranke, članice evropskih liberalcev ter 
socialistov in demokratov so fiskalno pravilo sprejele, zato da bi zmanjšale 
demokratično raven pravic ljudstva. Prepoved referendumskega odločanja o 
zadevah, ki imajo proračunske posledice je bila sprejeta kljub temu, da je v več 
kot 20-ih letih bil izveden samo en referendum, ki je urejal te prispevke. To je 
bila pokojninska reforma in pokojninski zakon Pahorjeve vlade. Sporno 
vprašanje tukaj pa ni bila višina prispevkov, ampak upokojitveni pogoji. Velika 
napaka Pahorjeve vlade, zaradi česar je ta tudi padla je bila, da se je obrnila 
proti lastni bazi, namesto, da bi sprejela kompromis, ki je bil leto kasneje sprejet 
kot ZPIZ-2. Prepoved odločanja na referendumu je bila sprejeta kljub temu, da v 
državah s primerljivo ureditvijo referenduma, v tem primeru, recimo Švica, takih 
prepovedi ni in kljub temu, da je bilo o vseh teh vprašanjih v 22-ih letih 
organiziran samo en referendum. To žalostno epizodo sem opisal, ker je v tem 
parlamentu približno polovica poslancev, ki s tem nimamo nič. Smo pa bili 
izvoljeni z obljubami in z upanjem, da bomo prekinili osovražene, 
nedemokratične prakse. Vprašati se moramo, do kdaj bomo pristajali na to 
politiko izvršenih dejstev, čeprav vemo, da je napačna. Do kdaj bomo upoštevali 
nelegitimne zaveze v privatizaciji, o zmanjševanju primanjkljajev v Ustavo 
zapisane protidemokratične politike. Gospe in gospodje iz tako imenovane 
sredine ali ne vidite, da smo s pristajanjem na izvršena dejstva, vsak dan bližje 
fantaziji skrajne desnice v drugi republiki, čeprav imate že tri mandate zapored 
večino v tem Državnem zboru in čeprav je ideja druge republike v popolnem 
nasprotju z voljo več kot dveh tretjin slovenskega volilnega telesa. 
  
 Fiskalna konsolidacija, katere del je fiskalno pravilo ne bo rešila 
dolžniške krize, sploh pa ne dolžniške krize takega obsega. Morda najslavnejši 
svetovni ekonomist našega časa Thomas Piketty, je bil nedavno v intervjuju 
glede tega jasen. Nobena država v svetovni zgodovini ni rešila dolga na ta 
način in ga ne more. Jože P. Damijan je ob spremljanju socialne tragedije v 
Grčiji dodal še, nobena država ne more odplačati takih dolgov, ne da bi ob tem  
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uničila polovico svojega gospodarstva in pomorila polovico svojega prebivalstva 
in vsako bo ustavila prej revolucija. Zgodovina to jasno potrjuje. Ceaușescujeva 
Romunija, ki je ena izmed redkih držav, ki je dolžniško krizo rešila med recesijo 
in zategovanjem pasov, je imela ob začetku dolžniške krize po bankrotu Mehike 
1981 28% BDP-ja javnega dolga. Slovenija ga ima danes 80, Romunija ga je 
imela takrat 28. Tamkajšnja oblast se je odločila za reševanje te dolžniške krize 
z zategovanjem pasov, in starejši se verjetno dobro spomnite v kakšne 
skrajnosti je to pripeljalo, izklapljanje elektrike, izklapljanje ogrevanja pozimi, 
racionalizacija porabe jajc in mesa, popolno uničenje sociale in gospodarstva. 
Diktator je do konca desetletja ta dolg dejansko odplačal, teh 28%, sam pa je 
končal pred zidom. 
 
 Pa poglejmo dva druga primera, kako pa se dejansko na civiliziran način 
rešuje dolžniške krize. Dolg Velike Britanije je bil konec druge svetovne vojne 
240% BDP-ja, 240%. Velika Britanija ga je v naslednjih 20-ih letih uspela 
zmanjšati pod 100%, do leta 1971 pa na 68%. Kako? Dolg se ni zmanjšal 
zaradi varčevanja, ampak ravno obratno, po edini normalni poti, s kombinacijo 
reprograma kreditov, inflacije in gospodarske rasti. In v tem času, torej govorim 
o obdobju od 1945 do 1971 je v Britaniji nastala moderna socialna država, s 
praktično polno zaposlenostjo, standard se je povečeval, delavski razred se je 
dvignil v srednjega, inflacija je bila vseskozi obvladljiva, povprečno okrog 4,3% 
letno, nikoli ni presegla 12%. Tako s socialnega, kot ekonomskega vidika je bilo 
to daleč najboljše obdobje v britanski zgodovini.  
 

In da ne hodimo predaleč, spomnimo še na domač primer. Tudi v 
Jugoslaviji in Sloveniji smo ne nazadnje, nedolgo tega doživeli dolžniško krizo. 
Guverner Arhar je večkrat poudarjal, da v Sloveniji v nasprotju s kakšno bolj 
proameriško, vzhodnoevropsko državo ni bil odpisan niti cent dolga, zdaj vemo, 
da to popolnoma ne drži, ker je bil nekaj časa odpisan dolg do hrvaških in 
bosanskih varčevalcev Ljubljanske banke, ampak to ni bistveno. Bistveno je, da 
se je Slovenija izvlekla iz dolžniške krize v teh letih na normalen način, torej z 
gospodarsko rastjo in inflacijo, ne pa s fiskalno konsolidacijo. Kako je prišlo do 
tega? Leta 1992 so delavci z močnim nasprotovanjem takratne vlade s splošno 
stavko dosegli dvig realnih plač, povečanje plač pa je privedlo do povečanja 
domačega povpraševanja in s tem pospešilo gospodarsko rast. Slovenija je 
imela v naslednjem desetletju in pol vseskozi malenkosten primanjkljaj, ki je 
znašal v povprečju do leta 2004 1,6%, v nekaterih letih je zanihal do 3%, 
presežek je imela samo v letih 1996 in 1993. Pa vendar, čeprav smo imeli 15 let 
primanjkljaj, javnofinančni, kar bi bilo s fiskalnim pravilom prepovedano, v tem 
času dolg nikoli ni presegel 30% BDP-ja. Zakaj? Ker je deloma pomagala 
inflacija, ker smo se zadolževali v tolarjih, glavnino pa je prispevala 
gospodarska rast, ki je bila vedno višja od javnofinančnih primanjkljajev. V tem 
času je Slovenija rastla organsko in kot celota, torej država, prebivalstvo in 
podjetja je bila nasproti tujini neto upnica, primanjkljaj in dolg so bili pod 
maastrichtskimi pogoji, plačilnobilančni primanjkljaji pa pod 2%. Vse te izkušnje 
so popolnoma v nasprotju s tem, kar je danes prevladujoča usmeritev Evropske 
komisije in njenih držav članic. Zato ponavljam oceno, fiskalno pravilo je 
zgrešen, škodljiv in nevaren projekt. Zgrešen – ker so primanjkljaji normalen del 
kapitalističnega gospodarstva, škodljiv – ker zavira rast in družbeni in nevaren – 
ker so skrajne razmere v katerih demokratično izvoljeni organi in državljani 
izgubljajo nadzor nad družbenim dogajanjem, zgodovinsko gojišče fašizma. To 
se spet kaže danes, ko v Grčiji po 70-ih letih zopet postaja fašizem normalen 
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del parlamentarnega življenja, govorim o Zlati zori, in podobno v Ukrajini kjer 
fašizem z aktivno podporo Nata in EU postaja celo prevladujoč političnega 
življenja, kjer, mimogrede, IMF in Evropska unija izvajata podoben program 
izžemanja prebivalstva in fiskalne konsolidacije, kot trojka v Grčiji. Tudi namen 
je isti, ohranjati na oblasti kolaborantski režim in poskrbeti da bodo tuji upniki do 
Ukrajine poplačani. Doživljamo déjà vu iz južne Amerike in weimarske Nemčije.  

 
Zdaj pa prehajam na konkretno oceno vladnega predloga. Svetla točka 

tega predloga definitivno je, da ga v obdobju krize verjetno ne bo treba 
uporabljati. Zdi se, da ste finančni minister in premier to razumela, kajti ta zakon 
državi omogoča več manevrskega prostora kot predlog skrajne desnice. Tisti 
predlog je bil naravnost samomorilski. Izjemne okoliščine so opredelili kar se da 
togo in strogo, fiskalno pravilo naj bi se nehalo uporabljati v samo primerih, ko 
bi prišlo do 35 padca BDP v enem ali dveh letih, kar je Slovenija doživela samo 
dvakrat v zadnjih dvajsetih letih. Prvič leta 2009, ko je finančna kriza zajela 
Slovenijo in drugič, skupaj v letih 2013 in 2012, ko je tedanji vladi z ZUJF-om 
uspelo državo potegniti v drugo recesijo. A celo v tem primeru je bil ta kriterij, ki 
so ga predlagali predlagatelji švicarske formule komaj da izpolnjen, ker se je 
BDP v obeh letih skupaj zmanjšal za 3,6%. Kar hočem povedati je, da bi ta 
formula suspendirala fiskalno pravilo samo v res res skrajnih okoliščinah. 
Ampak danes se redko kdo spomni, da smo imeli pred tem, se pravi v letih 
2010 in 2011 že gospodarsko rast, a če bi fiskalno pravilo takrat veljalo tako kot 
ga je predlagala skrajna desnica, bi morali radikalno zmanjšati porabo že v teh 
letih. Po tem scenariju bi Slovenije že dve leti pred ZUJF-om padla v recesijo. 
Vladni predlog v tem smislu pomeni korak naprej, ker ne določa fiksnih pogojev 
izjemnih okoliščin, ampak odločitev o tem prepušča fiskalnemu svetu. Korak 
naprej je tudi to, da o tem kdaj se fiskalno pravilo ne uporablja, dokončno odloči 
Vlada, torej načeloma demokratično izvoljeni organ ne pa neka tehnokratska 
institucija kot je fiskalni svet. Toda tudi ta rešitev ne odpravlja težav s fiskalnim 
pravilom. To pomeni, te določbe pomenijo, govorimo o 12. In 13. členu, da bo 
zakon verjetno nekoliko znosnejši v kriznih časih, ker se pravilo lahko v tem 
času, če bo taka volja Vlade in fiskalnega sveta lahko prenehal uporabljati, a 
kar nas v Združeni levici skrbi še bol od tega pa je, kako se bo fiskalno pravilo 
obneslo v normalnih časih in v prehodnem obdobju, ko se končajo izjemne 
okoliščine in se sproži tako imenovani korekcijski mehanizem. O tem več, ko bo 
razprava o posameznem členu. Na kar bi rad tukaj opozoril pa je simulacija o 
hipotetičnem delovanju švicarske in vladne formule fiskalnega pravila v obdobju 
od leta 2000 do 2014, ki jo je pripravilo Ministrstvo za finance. Bistveno je, da si 
tukaj pogledamo kako se obe pravili obneseta v normalnih časih. Recimo, če 
vzamemo obdobje od 2000 do 2005. Med tem letom, med tema letoma je BDP 
v Sloveniji rastel za v povprečju 3,7% na leto, država, prebivalstvo in 
gospodarstvo so bili neto upniki do tujine, brezposelnost se je zmanjševala, 
raven socialnih pravic je bila solidna. Slovenija pa je imela v tem času 
konstanten javnofinančni primanjkljaj, v povprečju je znašal 2,7%, a javni dolg, 
kot sem povedal že prej, zaradi gospodarske rasti ni naraščal, bil je vse skozi 
pod 30% BDP. Ključno pa je tole, kaj bi bilo, če bi fiskalno pravilo veljalo takrat. 
Po vladnih izračunih bi morali imeti v vseh teh letih, torej od 2000 do 2005 
namesto v povprečju 2,7% javnofinančnega primanjkljaja, ki je tudi zagotavljalo 
stabilno rast, bi morali imeti namesto tega vse skozi javnofinančni presežek. Kaj 
to pomeni? Če vzamemo recimo za primer leto 2002, ko je bila rast 3,8% bi 
morali po fiskalnem pravilu, po vladnem predlogu v tem letu zmanjšati javno 
porabo za 750 milijonov evrov. 750 milijonov. V tem letu so celotni, se pravi v 
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letu 2002, so celotni prejemki socialne pomoči znašali 346 milijonov evrov. To 
pomeni, da bi morali, če bi hoteli ta javnofinančni cilj doseči, odpraviti vse 
prihodke socialnih transferjev, da bi dosegli teh 750 milijard. Zato sprašujem, 
kaj bi to pomenilo, če bi imeli leta 2002 fiskalno pravilo in bi morali zmanjšati te 
izdatke? Koliko javnih uslužbencev bi bilo treba odpustiti? Za koliko zmanjšati 
socialno pomoč? Koliko bi bilo treba zarezati v pokojnine in bi s takim fiskalnim 
pravilom, se pravi tudi po vladnem predlogu sploh lahko imeli socialno državo 
ali bi to enostavno pomenilo njeno gotovo smrt? In ob tem se je treba vprašati 
tudi, kaj bi s 750-milijonsko zmanjševanje javne porabe v teh dobrih letih 
pomenilo za rast BDP. Koliko delovnih mest bi bilo zaradi tega uničenih. Leta 
2002 je slovenski BDP v evrih znašal dobrih 23 milijard. V krizi se je zdaj 
izkazalo, da se je za vsak evro, ki ga je država vzela iz javne porabe, BDP 
zmanjšal v povprečju za 1,7 evra. Če zdaj preračunamo, kaj to pomeni za 
zmanjšanje porabe, 750 milijonov evrov, pomeni, da bi v letu 2002 imeli kar 
5,6% nižji BDP. Te številke so jasne in po mojem dovolj zgovorne. Preprosto ne 
vidim možnosti, kako bi sploh lahko s fiskalnim pravilom tudi v dobrih časih 
ohranjali socialno državo in ekonomsko rast, če bi nam, recimo, kdo leta 1993 
ali pa leta 2000 vsilil fiskalno pravilo, kakršnega imamo na mizi danes. In to ni 
abstraktno vprašanje, to je zelo konkretno vprašanje o tem, če uzakonjenje 
fiskalnega pravila pomeni, da lahko v prihodnosti pozabimo na gospodarsko 
okrevanje, razvoj in socialno državo. Nisem makroekonomist, morda se motim, 
ampak to so številke ministrstva in kot vedno je dokazno breme na strani 
predlagatelja. 
  
Naj zaključim. Ker v Združeni levici ne želimo postati grobarji slovenske 
socialne države in gospodarstva, zakona seveda ne bomo podprli. Vlado pa še 
zadnjič pozivamo, naj ga raje izbriše iz ustave. Hvala lepa. 


