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DR. FRANC TRČEK (PS ZL): Hvala za besedo predsedujoči. Pozdravljeni brez 
kurtoazij, ker bom relativno dolg in časa nimam preveč.  
 
 V Združeni levici ocenjujemo stanje v bančnem sistemu bistveno drugače 
kot predlagatelji. Trdimo, da sta prav dve desničarski koaliciji, v katerih je imela 
večino stranka predlagateljica najbolj odgovorni za, citiram, nastali kapitalski 
primanjkljaj pregledanih bank. Zato ocenjujemo, da gre za enega vrsti 
manevrov prelaganje odgovornosti na druge, na sistem, na hobotnice, strici iz 
ozadja, mafijo, škratka Bolfenka, če hočete in podobno. Drugi vidik je ali bi 
sprejetje tega sklepa vsaj z informiranjem javnosti prispevalo k odkrivanju 
dejanske odgovornosti in strukturnih vzrokov za nastali položaj, o katerem 
razpravljamo.  
 
Večina slabih terjatev je nastala, vemo, v času pregrevanja gospodarstva v letih 
2005, 2008. V tem procesu se po vstopu v evropsko območje in v času 
evropske konjunkture ni dalo popolnoma izogniti. Niti takratna vlada niti Banka 
Slovenije niste izvedli nobenega proticikličnega makroekonomskega ukrepa. 
Takratna koalicija in njeni ljudje v paradržavnih skladih niso storili nič za 
omejitev kreditne investicijske dejavnosti. Citiral bom dr. Prašnikarja, citat je iz 
tedanjega časa: "Vzorec zadolževanja in investiranja velikih slovenskih podjetij 
kaže odsotnost vsakršnih makroekonomskih zavor. So pa nosilci takratne 
ekonomske politike s prodajajo državni in paradržavnih deležev aktivno 
sodelovali pri menedžerskih prevzemih podjetij in v napihovanju cerkvenih in 
posvetnih finančnih holdingov." Državni in paradržavni deleži podjetji kot je na 
primer Mercator se namreč niso prodajali kar sami od sebe. Naslednja velika 
napaka je bila neodločnost Pahorjeve vlade pri dokapitalizaciji bank. Banke so 
vložile depozite niso pa povečali kapitala. Žebelj v krst je bilo ravno ravnanje 
Banke Slovenije, ki je eno leto pred drugimi regulatorji sredi leta 2010 zaostrilo 
kapitalsko ustreznost in povzročilo kreditni krč. Ta krč traja še danes kljub 
dokapitalizacijam, prenosom slabih terjatev in poceni denarju v evropski 
centralni banki. Banka Slovenije se je pod vodstvom zadnjih treh guvernerjev in 
pod diktatom Evropske centralne banke izkazala nesposobno za predvidevanje 
dogodkov in izvajanje proticikličnih ukrepov. Na žalost se je izkazala za 
neverodostojno tudi pri izvedbi stresnih testov in pri masovni socializaciji 
zasebnih dolgov, ki jih je odredila decembra 2013. 
 

V Združeni levici se strinjamo z analizo kolega Križaniča, citiram: 
"Slovenija je bila v letih 2012 in 2013 v umetno organiziranem gospodarskem 
šoku in v tem šoku so bile sprejete nekatere izjemno škodljive 
makroekonomske poteze. Ena od hujših je bilo veliko povečanje javnega dolga 
na rovaš državnega prevzemanja obveznosti iz povsem privatnih razmerij." Dr. 
Križanič tudi pravilno opozarja na spornost stresnih testov, nekaj je govoril 
državni sekretar o tem. Osnova za dokapitalizacijo in prenos terjatev na slabo 
banko je bila najbolj negativna ocena. Banka Slovenije je dokapitalizirala 
popolnoma zasebni banki Probanko in Factor banko. Vprašanje ali je bila ta 
odločitev skladna s tretjim odstavkom 20. člena Zakona o ureditvi za krepitev 
stabilnosti bank, ki pravi, da se pri izreku gre upoštevati citiram, pomen banke 
za finančno stabilnost. V Združeni levici ocenjujemo, da so bili stresni testi 2013 
neverodostojni in da je bilo porabljenih preveč javnih sredstev. To trdimo tudi na 
podlagi izvedbe lanskih stresnih testih v katerih je bil ugotovljen primanjkljaj o 
katerem teče beseda. Ključno vprašanje glede katerega se ne strinjamo s 
predlagateljem in tudi ne z vlado je, ali so bili vsi ti testi izvedeni verodostojno. V 
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Združeni levici ne moremo pristati na to, da so odločitve, zaradi katerih se lahko 
državni dolg poveča za milijardne zneske sprejemajo na podlagi nekakih 
eksperimentov, namesto, da bi se sprejele na podlagi objektivne napovedi 
prihodnjih dogodkov. Leta 2013 so v banke vbrizgali 3 in pol milijarde državnih 
sredstev, da ne govorimo o poroštvih za izdane obveznice slabe banke. Takih 
operacije se ne izvaja na podlagi eksperimentov. Slovenija je bila na teh testih 
obravnavana bistveno strožje od drugih držav pravzaprav strožja od vseh z 
delno izjemo Irske. Gospod Dragonja je govoril o tem. Bom samo navedel, če 
primerjamo Avstrijo s Slovenijo. Pri Avstriji je razlika med dejanskim BDP-jem 
letošnjim in negativnim scenarijem samo 0,5 %, pri Sloveniji je ta razlika 
odvisna katero napoved gledamo 3,6 ali celo 4 % nižja od dejanskega. Lahko 
verjamemo v naključja, ampak dejstvo je, da smo bili obravnavani strožje kot 
drugje, zato v Združeni levici ocenjujemo, da je ugotovljeni primanjkljaj dveh 
državnih bank v veliki meri efektiven in nedvoumno vpliva na ceno državnega 
premoženja. Nova Kreditna banka Maribor je v prodajnem postopku in kaj je 
lepšega za zagovornike privatizacije in za kupce kot novica, ki znižuje ugled in 
vrednost državni bank. Če bi imel več časa bi debatiral, da nobeden normalen 
ne prodaje banke po 0,2, 0,3 book vrednosti ali šele nižje, to je celo meni jasno 
kot sociolog. Gremo k bistvenem vprašanju, ali bi sprejetje tega sklepa vsaj z 
informiranjem javnosti prispevalo k odkrivanju dejanske odgovornosti in  
strukturnih vzrokov za nastali položaj. Če analiziram sklepe po vrsti. "Banka 
Slovenije naj bi Državnemu zboru v roku 30 dni informirala o vzrokih za nastali 
kapitalski primanjkljaj v bankah in vlogi Banke Slovenije pri tem." 
Makroekonomski vzroki za nastanek slabih terjatev so že znani. Akademiki so 
že veliko povedali o tem, iz odgovorov predstavnikov Banke Slovenije na 
dosedanjih sejah je jasno, da oni niso naslov za objektivno analiziranje njihovih 
lastnih napak. "Pričakuje se poročilo Banke Slovenije o," citiram, "učinkovitosti 
sistema korporativnega upravljanja bank v državni lasti." Stališča vodstva 
Banke Slovenije glede državne lastnine bank so zelo jasna in jih vodstvo 
večkrat javno izrazilo. Saj ni bilo izbrano naključno, ampak zaradi svojih javnih 
neoliberalnih stališč. Konkretnih slabih praks in odgovornih zanje pa v tem 
poročilu seveda ne bo. Zato bi bilo potrebno nekaj drugega – potrebna bi bila 
forenzična revizija ali pa kar kriminalistična preiskava odgovornosti politikov, 
državnih funkcionarjev, poslovodnih oseb paradržavnih skladov in državnih 
podjetij ter bank. Nadalje: "Pričakuje se način reševanja kapitalske 
neustreznosti bank." Banka Slovenije redno poroča o dokapitalizacijah in 
prenosih terjatev na slabo banko. Glede pokrivanja domnevnega 65-
milijonskega primanjkljaja je bilo že jasno povedano, da bo pokrit iz tekočih 
dobičkov. Bolj podrobnih podatkov zaradi varovanja poslovnih skrivnosti bank 
verjetno ne bomo dobili. Enako velja za drugo priporočilo, naj Vlada poroča o 
razmerah in ukrepih za zagotovitev ustrezne politike države v zvezi z rezultati 
stresnega testa. Ne vem, zakaj se sprenevedamo, saj je Vlada že v mnenju 
zapisala, da ne nasprotuje poročilu. Sklep je odveč, informacije smo že dobili, 
Vlada boljše očitno ne namerava dati, iz enakih razlogov, kot jih ne moremo 
pričakovati od Banke Slovenije.  
 
 A vendar, za konec, od teh priporočil ne moremo pričakovati nobenega 
bistvenega učinka, nobenih novih relevantnih informacij. Ampak to tudi ni 
bistveno. V tem ni nobene blazno posebne škode, razen da Državni zbor po 
nepotrebnem izgublja, trati čas s tako in tovrstno razpravo. Kar pa je 
pomembno, je to, da nam s takimi priporočili solijo pamet tisti, ki so obvladovali 
to državo ključna štiri leta pred krizo, med pregrevanjem gospodarstva in dve 
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leti v času krize. Ista stranka, SDS, ki je navsezadnje sprejela Zakon o ukrepih 
za stabilnost bank, ki je odločno prispevala k izvolitvi guvernerja Banke 
Slovenije, nam zdaj soli pamet in se dela, da oni s tem stanjem, v katerem smo, 
nimajo čisto nič. 
  
 Ker mi je ostalo še nekaj časa, včeraj me je zvil trebušni virus in sem bil, 
žal, odsoten, ko smo razpravljali, katere kitice bi bile v himni Republike 
Slovenije. Dragi moji, če bomo tako naprej delali, obstaja samo en refren, ki je 
lahko himna Republike Slovenije, refren iz znane belokranjske pesmi, ki gre 
takole: "Sirota sam ja, nemam nikoga. Nemam oca, nemam majke, nemam 
dragoga." Hvala za besedo. 


