DOKUMENT EVROPSKE BANKE
ZA OBNOVO IN RAZVOJ
16 Februar 2014

STRATEGIJA ZA
SLOVENIJO

Samo za uradno uporabo
Razpošiljanje tega dokumenta je omejeno, prejemniki ga lahko uporabljajo le pri opravljanju uradnih dolžnosti.
Vsebine dokumenta sicer ni dovoljeno razkriti brez dovoljenja banke.

KAZALO

POVZETEK ................................................................................................................................ 3
1.

2.

3.

4.

PORTFELJ BANKE ........................................................................................................... 5
1.1.

Pregled dosedanjih aktivnosti banke .......................................................................... 5

1.2.

Izvajanje prejšnje strategije za državo ...................................................................... 6

1.3.

Vpliv portfelja banke na uspešen prehod v tržno gospodarstvo .............................. 8

OKOLJE DELOVANJA ..................................................................................................... 9
2.1.

Politični kontekst .......................................................................................................... 9

2.2.

Makroekonomski kontekst ........................................................................................ 10

2.3.

Kontekst strukturnih reform .................................................................................... 11

2.4.

Poslovno okolje ........................................................................................................... 12

2.5.

Družbeni kontekst ...................................................................................................... 13

2.6.

Pravni kontekst........................................................................................................... 13

2.7.

Kontekst energetske učinkovitosti in podnebnih sprememb ................................. 14

STRATEŠKE USMERITVE ............................................................................................ 15
3.1.

Prestrukturiranje podjetniškega sektorja, širitev vloge zasebnega sektorja in
spodbujanje dobrega upravljanja podjetij .............................................................. 16

3.2.

Stabilizacija finančnega sektorja .............................................................................. 18

3.3.

Podpora trajnostni energiji ....................................................................................... 20

3.4.

Okoljski in družbeni vplivi predlaganih dejavnosti Banke .................................... 21

DOSTOP DO VIROV FINANCIRANJA ........................................................................ 21
4.1.

Zasebni viri kapitala .................................................................................................. 21

4.2.

Sodelovanje z Evropsko unijo in mednarodnimi finančnimi ustanovami ............ 22

4.2.1. Evropska unija ........................................................................................................... 22
4.2.2. Mednarodne finančne ustanove ................................................................................ 23
PRILOGA 1 – POLITIČNA OCENA ..................................................................................... 24
PRILOGA 2 – IZBRANI EKONOMSKI KAZALCI ........................................................... 31
PRILOGA 4 – PRAVNA PODLAGA PREHODA ................................................................ 42
PRILOGA 5 – ENAKOST SPOLOV ...................................................................................... 45

2

POVZETEK
Republika Slovenija je sprejela in izvaja načela večstrankarske demokracije, pluralizma in
tržnega gospodarstva v skladu s pogoji iz 1. člena Sporazuma o ustanovitvi EBRD.
Leta 2009 je Slovenija doživljala globoko recesijo, ki ji je sledilo šibko okrevanje, sredi leta
2011 pa je vstopila v drugo recesijo, ki se letos nadaljuje. Padec BDP v višini 2,3 odstotka
leta 2012 je bil najhujši v regiji EBRD, podobno šibka uspešnost pa se napoveduje za leti
2013 in 2014. Vsi kazalniki gospodarske dejavnosti so še precej pod predkrizno ravnjo.
Krčenje naložbene ravni še ne popušča, saj je ta skoraj 5 odstotkov pod ravnjo iz preteklega
leta in več kot 48 odstotkov pod ravnjo pred finančno krizo. Umik bank iz čezmejnega
financiranja je bil med največjimi v regiji EBRD in Slovenija je od sredine leta 2011 izgubila
približno 25 odstotkov BDP v čezmejnem financiranju.
Na slovensko industrijo še zlasti močno vplivata previsok finančni vzvod in nezmožnost, da
bi pri bančnem sektorju, ki je pod pritiskom, pridobila likvidnostna sredstva, četudi za
namene obratnega kapitala. To je ključni problem za družbe v domači lasti brez tujih bančnih
povezav, ali tiste, ki so usmerjene v domače gospodarstvo, kjer so se dohodki občutno
zmanjšali.
Zaradi recesije se je fiskalna uspešnost v zadnjih letih občutno poslabšala, primanjkljaji v
letih od 2009 do 2011 pa so bili na ravni okoli 6 odstotkov BDP. Prejšnja vlada je leta 2012
sprožila postopek fiskalne konsolidacije, kar je pomembno pripomoglo k potrditvi ključne
pokojninske reforme, zaradi česar se je primanjkljaj lahko znižal na 4 odstotke BDP. Po
močnem povečanju leta 2013 zaradi visokih izdatkov za rekapitalizacijo bank, se predvideva,
da bo v letu 2014 proračunski primanjkljaj 3,2-odstoten.
Javnofinančni dolg se je hitro povečeval in je trenutno na ravni približno 70 odstotkov BDP,
poglavitno skrb z vidika bonitetne ocene državnega dolga pa povzročajo pogojne obveznosti
v bančnem sektorju in zmanjševanje vrednosti deležev v lastniškem kapitalu in drugih
terjatev v podjetniškem sektorju.
Glavna tveganja za proračun in okrevanje se porajajo iz previsoke zadolženosti podjetniškega
sektorja, kar se odraža v podkapitaliziranosti bančnega sektorja. Stabilizacija javnih financ je
torej tesno povezana z obsežnimi strukturnimi reformami, ki pa so predpogoj za ustavitev
krčenja gospodarstva.
Celoten politični spekter se zaveda, da je edini možni način nadaljevanje domačih reform ob
hkratnem čiščenju bančnega sektorja, privatizacijah in proaktivni politiki za privabljanje
neposrednih tujih naložb. Nova slovenska vlada, ki je nastopila mandat marca 2014 in dobila
zaupnico parlamenta 15. novembra 2013, je zavezana fiskalni konsolidaciji in nadaljevanju
ključnih reform. Njen Nacionalni reformni program, ki ga je Evropski komisiji predložila na
začetku maja 2013, pokriva ključna prednostna področja, kot so spoštovanje fiskalnih
omejitev, pravne reforme za omejitev uporabe referendumov, krepitev upravljanja podjetij,
prestrukturiranje bank in konsolidacija različnih državnih deležev v podjetjih, kot tudi trdna
zavezanost privatizaciji. V drugi polovici leta je bil izpeljan celovit pregled kakovosti
sredstev osmih bank, rezultati obremenitvenih testov, objavljeni sredi decembra 2013, pa so
razjasnili potrebe po rekapitalizaciji, ki jih je vlada za tri največje banke pokrila iz lastnih
rezerv. Vlada je pri tem programu večinoma zabeležila dober napredek, četudi je na nekaterih
pomembnih področjih prišlo tudi do zamud.
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Čeprav velja Slovenija, država članica EU in članica evrskega območja, za napredno
tranzicijsko gospodarstvo, so se izzivi prehoda v tržno gospodarstvo, ki so v bančnem in
podjetniškem sektorju več desetletij ostali nerešeni, izkazali za tako resne, da lahko ogrozijo
makroekonomsko stabilnost in spodkopljejo rast. Ker evropski finančni trgi še vedno
predstavljajo tveganja in se obdobje obilne likvidnosti končuje, je to kritični trenutek v
razvoju gospodarstva. Slovenski organi so izkoristili to priložnost za oživitev reform. Banka
je Slovenijo pripravljena podpreti z investicijami in političnim dialogom. V obdobju
strategije bo še naprej zagotavljala visoko dodatnost kot močno potrebna partnerica vlade pri
izvajanju reformnega programa.
V naslednjem obdobju strategije se bo banka zato osredotočila na tri strateška prednostna
področja:


Prestrukturiranje podjetniškega sektorja, širitev vloge zasebnega sektorja in
spodbujanje dobrega upravljanja podjetij. Odprava ovir, ki nastajajo zaradi
previsokega finančnega vzvoda in slabo strukturiranih podjetniških financ, je
predpogoj za preprečitev hitrega povečanja števila primerov insolventnosti,
stabilizacijo bančnega sektorja in ustavitev trenutnega krčenja gospodarstva. Banka
bo iskala sprejemljive priložnosti, s katerimi bi lahko pomagala okrepiti finančno
sposobnost gospodarskih družb z zdravo osnovno dejavnostjo. Sodelovala bo pri
privatizaciji ključnih podjetij, ki so trenutno pod nadzorom države, bodisi prek
dolžniškega bodisi lastniškega financiranja.



Stabilizacija finančnega sektorja. V procesu razdolževanja, rekapitalizacije in
konsolidacije, ki bo verjetno dolgotrajen, bo banka pomagala pri prestrukturiranju
bančnih naložb, podpirala bo zdrave banke s srednjeročnim financiranjem za potrebe
realnega sektorja in pomagala vzpostaviti alternativne načine financiranja. Napredek
pri čiščenju bilanc in verodostojna zavezanost reformi upravljanja v bančnem sektorju
bosta odprla priložnosti za podporo pri privatizaciji bank pod državnim nadzorom.



Podpora trajnostni energiji. Banka bo preučila priložnosti za naložbe v trajnostno
energijo in učinkovito rabo virov, še zlasti v sektorju MSP in stanovanjskem sektorju.
Obenem bo dejavno iskala priložnosti za prepoznavanje in financiranje naložb, ki bi
povečale zmogljivost proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov v državi.

Uspeh pri izvedbi tega programa bo odvisen od reform, ki jih bo izpeljala vlada. Napredek pri
prestrukturiranju finančnega in podjetniškega sektorja bo tesno prepleten, zamude na enem
področju pa lahko ovirajo napredek na drugih. Pri vseh teh dejavnostih, tako v političnem
dialogu kot pri projektih, bo EBRD tesno sodeloval z Evropsko komisijo (EK) in
mednarodnimi finančnimi ustanovami, še zlasti glede vprašanj prestrukturiranja bančnega
sektorja in privatizacije gospodarskih družb v državni lasti.
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1.

PORTFELJ BANKE

1.1.

Pregled dosedanjih aktivnosti banke

Konec decembra 2013 je imela banka podpisanih skupaj 68 projektov, katerih čisti skupni
obseg poslovanja je bil 789 milijonov EUR. Približno 33 odstotkov naložb banke je bilo
namenjenih sektorju podjetij, 33 odstotkov sektorju finančnih ustanov, 21 odstotkov
energetskemu sektorju in 13 odstotkov infrastrukturnemu sektorju. Delež zasebnega sektorja
je bil 54-odstoten, torej manjši kot na začetku obdobja prejšnje strategije, ko je znašal 100
odstotkov zaradi velikosti finančnih sredstev, ki jih je EBRD leta 2011 odobril projektu
proizvodnje električne energije v energetski družbi pod državnim nadzorom.
Konec decembra 2013 je portfelj banke vključeval 22 projektov v skupni vrednosti 218
milijonov EUR. V trenutnem portfelju prevladuje veliko posojilo Termoelektrarni TEŠ,
energetski družbi pod državnim nadzorom.
Tabela 1: Čisti skupni obseg poslovanja (NCBV) in portfelj v Sloveniji 31. decembra 2013
Čisti skupni obseg
poslovanja

Sektor

Portfelj

število
projektov

prevzete
obveznos
ti EBRD

% NCBV

število
projektov

Energetika
Naravni viri
Elektrika in energija

3
1
2

167
2
165

21 %
0%
21 %

1
0
1

Finančne ustanove
Lastniški kapital bank
Posojila bank
Zavarovanje,
finančne
storitve
Lizinško financiranje
Mala podjetja

21
2
13
2

260
84
132
16

33 %
11 %
17 %
2%

4
0

29
0

Industrija, trgovina in
agroživilstvo
Agroživilstvo
Skladi lastniškega kapitala
IKT
Proizvodnja & storitve
Nepremičnine & turizem

40

Infrastruktura
Komunalna in
infrastruktura
Promet

Znesek v milijon EUR

SKUPAJ

okoljska

% v portfelju

obratna
sredstva

% obratnih
sredstev

100
0
100

41 %
0
41 %

100
0
100

45 %
0
50 %

3
0
3
2

19
0
14
16

9%
0%
6%
7%

17
0
14
13

9%
0%
6%
7%

4%
0%

0
0

0
0

0%
0%

0
0

0%
0%

262

33 %

18

98

45 %

82

41 %

2
17
6
12
3

63
34
38
95
32

8%
4%
5%
12 %
4%

2
14
1
0
1

62
23
6
0
7

29 %
11 %
3%
0%
3%

62
7
6
0
7

31 %
4%
3%
0%
3%

4
1

100
15

13 %
2%

0
0

0
0

0%
0%

0
0

0%
0%

3

85

11 %

0

0

0%

0

0%

68

789

100 %

22

217

100 %

200

100 %
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portfelj

Tabela 2: Razvoj portfelja v Sloveniji, 2009–december 2013
Znesek v milijon EUR

2009

2010

2011

2012

September
2013

Čisti skupni obseg poslovanja
Število projektov
Trenutno stanje portfelja
Število projektov
Obratna sredstva
% nečrpanih

627,8
63
118,7
28
90,6
24 %

633,8
64
111,1
28
84,8
24 %

787,7
66
215,1
26
131,7
39 %

765,4
68
211,2
26
126,9
40 %

788,6
68
217,5
22
199,5
8%

Letni obseg poslovanja
Število projektov
Bruto izplačila
Letni preklici
Delež zasebnega sektorja
portfelja)
Delež lastniškega kapitala
portfelja)

(%

15,6
6
10,2
0,0
100 %

3,3
2
4,6
0,0
100 %

103,0
3
71,2
0,3
54 %

27,7
2
26,3
0,0
53 %

47,8
4
107,7
4,6
54 %

(%

64 %

71 %

28 %

30 %

24 %

1.2. Izvajanje prejšnje strategije za državo
Prejšnja Strategija za Slovenijo, ki je bila odobrena julija 2010, je bila oblikovana sredi
globalne finančne krize in gospodarske recesije v Evropski uniji. Slovensko gospodarstvo je
leta 2009 doživelo globoko recesijo in po kratkem okrevanju vanjo znova zdrsnilo sredi 2011.
Čeprav je Slovenija razvita država na prehodu s tehnološko naprednim gospodarstvom, je
imela banka zaradi neobstoja dosledne politike strukturnih reform, določene ambivalence do
tujih naložb in vzporednih kriz bančnega in podjetniškega sektorja, ki sta se stopnjevali v
drugi polovici leta 2012, omejene možnosti za operativno vključevanje v prejšnjem obdobju
strategije. Skupni obseg poslovanja v obdobju 2010–2012 je znašal 133,9 milijona EUR,
vključno z regionalnimi projekti.
Cilji prejšnje strategije so bili:




Spodbujanje boljšega upravljanja, prestrukturiranja pomoči in načrtovanje morebitne
privatizacije podjetij, ki bodo še vedno pod nadzorom države, ko se bo položaj na trgu
izboljšal.
Pomoč prestrukturiranju bilanc stanja bank in izboljšanje njihovega upravljanja, da bi se
izboljšala učinkovitost sektorja in povrnila njegova zmožnost nuditi financiranje
podjetjem.
Podpora investicij v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije ter podpora
konkurenci v energetskem sektorju, da bi se zmanjšala energetska intenzivnost in rastoča
neravnovesja med povpraševanjem in ponudbo. Spodbujanje večjega sodelovanja
zasebnega sektorja in boljše učinkovitosti v infrastrukturnem sektorju.

Med največjimi posli EBRD v obdobju zadnje strategije je bilo posojilo v višini 100
milijonov EUR Termoelektrarni Šoštanj, ki uporablja vrhunsko tehnologijo z ravnjo izpustov,
ki je pod zahtevami EU. To je bil hkrati prvi projekt banke na področju pripravljenosti za
zajemanje in shranjevanje ogljika. Poleg tega je banka financirala regionalni projekt z družbo
Atlantic Grupa, ki je bil del novega dolžniškega svežnja, odobrenega tej regionalni
gospodarski družbi s sedežem na Hrvaškem, pri čemer je bilo 22,7 milijona EUR svežnja
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povezanih z njihovim nedavnim prevzemom podjetja Droga Kolinska v Sloveniji. Drug
primer čezmejne naložbe je bilo financiranje agroživilske družbe s sedežem v Srbiji, Nectar,
za prevzem Fructala v Sloveniji.
Prednostno posojilo v višini 30 milijonov EUR je bilo odobreno Novi Ljubljanski banki
(NLB) za financiranje MSP prek njenih podružnic na zahodnem Balkanu. V letu 2013 je
banka izpeljala dva pomembna posla: v prvem primeru je šlo za prednostno posojilo v višini
40 milijonov EUR vodilnemu trgovskemu podjetju Spar Slovenija, s čemer je podprla
njegove načrte za širitev v obdobju 2013–2015. V letu 2013 je EBRD podprl tudi
Pozavarovalnico Sava pri dokapitalizaciji, vredni 55 milijonov EUR, izpeljani prek javne
ponudbe v še naprej težavnih tržnih pogojih. EBRD je s 7,5 milijona EUR vrednim
sodelovanjem pri dokapitalizaciji dal pozitiven signal drugim institucionalnim vlagateljem, ki
iščejo naložbe v Sloveniji in tej regiji. S tem poslom je banka prispevala k določeni
konsolidaciji slovenskega zavarovalniškega sektorja, saj je Sava Re pridobila 100-odstotno
lastništvo Zavarovalnice Maribor, drugega največjega ponudnika premoženjskih zavarovanj
in tretjega največjega ponudnika življenjskih zavarovanj v Sloveniji.
Banka je sodelovala z oblastmi, da bi se moglo v Sloveniji razviti vzdržnejše in ugodno
poslovno okolje, in v ta namen ohranjala politični dialog z različnimi deležniki, vključno z
Ministrstvom za finance, Agencijo za upravljanje kapitalskih naložb, odškodninskim skladom
SOD in pokojninskim skladom KAD. V letu 2013 so se pogovori osredotočili na ključna
vprašanja finančnega in poslovnega prestrukturiranja nekaterih večjih podjetij,
rekapitalizacijo in privatizacijo bančnega sektorja in konsolidacijo manjših slovenskih bank v
zasebni lasti s podporo zasebnih vlagateljev. V tem procesu je banka preučila več primerov iz
podjetniškega sektorja. Posvetovala se je z zadevnimi komercialnimi bankami, svetovalnimi
in pravnimi družbami in se pogovarjala z vladnimi deležniki. V nekaterih primerih je
svetovala na podlagi najboljših mednarodnih praks na področju prestrukturiranja. Nadaljnjega
vključevanja EBRD morda ne bo takoj, saj je odvisno od dolgotrajnih procesov
prestrukturiranja, ki jih vodijo trenutni posojilodajalci in dodatno otežujejo izzivi dediščine
dvostranskih posojil in pomanjkanje sindiciranega pristopa (ter posledično zapletene
strukture zavarovanj), obenem pa zapleten preplet interesov med posojilodajalci in delničarji.
Dodatna prepreka v procesu prestrukturiranja, ki ovira pošteno delitev bremen med delničarji
in posojilodajalci, je priznavanje realističnih tržnih vrednotenj s strani delničarjev.
Banka je Sloveniji nudila pravno tehnično pomoč pri prestrukturiranju podjetij in oblikovanju
insolvenčnega okvira. Z zunanjimi pravnimi svetovalci je septembra 2013 svetovala pri
novem osnutku zakonodaje, ki bi pospeševala prestrukturiranje podjetij, z naslovom Zakon o
sistemski razdolžitvi. Po vsesplošni oceni, da zakona, kakor je bil zasnovan, ne bo mogoče
izvajati, je vlada prizadevanja preusmerila v širok niz predlogov sprememb obstoječega
zakona o insolventnosti, katerih cilj je bil izboljšati možnosti prestrukturiranja velikih in
srednje velikih podjetij. Parlament je 27. novembra 2013 spremembe zakona o insolventnosti
potrdil s široko podporo vseh strank ter vanj vključil nasvete o številnih ključnih vidikih, ki
jih je banka izpostavila med pogovori z odborom, pristojnim za pripravo osnutka. S
predlaganimi spremembami so se bistveno izboljšala orodja, ki so na voljo za
prestrukturiranje velikih in srednje velikih podjetij, kar je ključni element pri
prestrukturiranju bančnega sektorja in vsesplošni oživitvi gospodarstva. Kljub temu banka
opaža, da bodo potrebni dodatni napori za krepitev okvira za zasebno ali sporazumno
izvensodno prestrukturiranje, na primer z oblikovanjem smernic za primere prestrukturiranja,
ki zadevajo več bank hkrati.
Banka je sprožila politični dialog z zadevnimi stranmi, vključno z Ministrstvom za
infrastrukturo in prostor, Ministrstvom za kmetijstvo in okolje in Ministrstvom za
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gospodarski razvoj in tehnologijo, da bi slovenski vladi pomagala pripraviti ugoden pravni
okvir za naložbe v energetsko učinkovitost, da bi dosegli cilje EU na področju podnebnih
sprememb.
1.3. Vpliv portfelja banke na uspešen prehod v tržno gospodarstvo
Banka je v obdobju od 2010 do 2013 cilje prehoda v Sloveniji zasledovala z operativnimi
dejavnostmi, ki so bile v veliki meri skladne s strateškimi usmeritvami, opredeljenimi v
strategiji za državo. Glede na dosedanji napredek Slovenije v procesu prehoda in le malo
število preostalih vrzeli prehoda v sektorjih, izpostavljenih v strategiji (sodelovanje
zasebnega sektorja, upravljanje podjetij in varnost preskrbe z energijo), je EBRD pri
njihovem reševanju zavzel zelo selektiven pristop. Zato je v obdobju strategije (julij 2010–
december 2013) v Sloveniji sklenil le tri posle, ocenjene z vidika vpliva na prehod. 1 Ti
vključujejo projekt posodobitve objekta in izboljšave energetske učinkovitosti pri veliki
trgovski verigi v državi, ki uvaja standarde korporativnega upravljanja in poslovnega
ravnanja (zlasti upravljanje dobavne verige, poročanje in učinkovita raba virov) na ravni, ki
močno presega zahteve in obstoječo prakso v regiji. Drugi projekt rešuje poglavitni še
obstoječi izziv v slovenskem finančnem sektorju – še vedno prisotno vpletenost države – in
skuša prispevati k večji zasebni lasti in konkurenci na zavarovalniškem trgu. Tretji projekt
zadeva modernizacijo termoelektrarne z največjim električnim generatorjem v državi,
katerega namen je vpeljati višje okoljske standarde prek uporabe najboljše razpoložljive in
najsodobnejše tehnologije.
Poleg tega so bili v obdobju strategije sklenjeni trije regionalni projekti, vsi v skladih
lastniškega kapitala, ki se bodo izvajali v več državah, med drugim v Sloveniji. Njihov
namen je poslovno in finančno prestrukturiranje regijskih podjetij, ki so predmet naložb, ter
izboljšano korporativno upravljanje in poslovno ravnanje.
Da bi zagotovila kakovost, banka notranje oceni morebitni vpliv projektov na reševanje
prepoznanih izzivov prehoda. Pri dveh izmed treh novih sklenjenih in ocenjenih projektov v
Sloveniji v obdobju strategije (od julija 2010 do decembra 2013) je bil vpliv na prehod
ocenjen kot »dober«.2 To predstavlja 67 odstotkov celote, kar je pod institucionalnim ciljem,
da mora biti najmanj 80 odstotkov projektov ocenjenih kot z »dobro« ali »odlično«.
Omenjeni projekt v sektorju proizvodnje električne energije je bil ocenjen kot »zadovoljiv«,
razlog za to pa je njegov omejeni vpliv na prehod, ki je povezan z državnim lastništvom in
prevladujočim položajem na trgu, kar lahko vpliva na konkurenco. Pomen te ocene omejuje
majhno število ocenjenih projektov.
Uspešnost prehoda se redno spremlja pri vseh projektih banke, da bi zagotovili dejansko
uresničitev vpliva na prehod, ki se od dejavnosti pričakuje. Uspešnost projektov v portfelju
Slovenije je zelo dobra, kar odraža splošen pozitivni napredek države v procesu prehoda.
Pričakovani vpliv dejavnega portfelja države na prehod, izražen številčno glede na povprečno
oceno,3 je bil ob koncu decembra 2013 ocenjen z 2,75, kar je občutno nad institucionalnim
ciljem 4,35 in rezultatom celotnega portfelja banke (4,05). Vsi štirje projekti v dejavnem
1

To število ne upošteva podaljšanja obstoječi stranki banke, ki ni bila individualno ocenjena z vidika vpliva na
prehod, saj se vpliv ne povečuje.
2
Za metodologijo, ki se uporablja pri oceni vpliva na prehod in spremljanju, glej
http://www.ebrd.com/pages/research/economics/transition.shtml
3
Ocena je kombinacija potencialnega vpliva na prehod in tveganja za vpliv na prehod. Pričakovani vpliv na
prehod vsakega projekta se običajno spremlja enkrat na leto in oceni s številom na lestvici od 1 do 8, pri čemer 1
do 3 označujejo večinoma uresničen vpliv, 3 do 6 projekt, ki je na splošno na dobri poti, da doseže cilje
prehoda, in 7 do 8 projekt, kjer je dosežen majhen vpliv na prehod ali obstajajo prevelika tveganja.
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portfelju Slovenije 4 so že v veliki meri dosegli pričakovane cilje prehoda. To vključuje
uspešno podaljšanje finančnih produktov, kot tudi izboljšano zmogljivost in upravljanje
podjetij, ki so rezultat izvedbe dveh projektov v finančnem sektorju države.
V obdobju strategije je bilo zaključenih šest projektov (in so jih stranke v celoti povrnile).
Štirje so v celoti dosegli pričakovane cilje prehoda. To vključuje tri projekte v finančnem
sektorju, ki so bili uspešni pri zagotavljanju posojil MSP na predvidenih nezadostno
preskrbljenih področjih in so dosegli cilje vzpostavljanja institucij. S kapitalsko naložbo v
proizvodni sektor so bili prav tako uspešno vpeljani korporativni standardi (še zlasti z vidika
varnosti in zdravja pri delu in okoljski standardi). Preostala dva zaključena projekta, izpeljana
s komercialnima bankama znotraj Sklada za svetovno okolje, sta le delno dosegla predvidene
cilje prehoda, kar gre pripisati vidikom trajnosti, ki so povezani z uspešno uvedbo finančnih
produktov za okoljske projekte.

2.

OKOLJE DELOVANJA

2.1. Politični kontekst
Po zadnjih splošnih volitvah decembra 2011 se je pod vodstvom desnosredinske SDS v
začetku leta 2012 oblikovala koalicijska vlada petih strank. Ta je poskušala voditi politiko
konsolidacije javnih financ in je začela izvajati nekatere strukturne reforme. Toda izvajanje
doslednih politik tako zaradi sestave vladajoče koalicije kot tudi vse večjega nezadovoljstva
javnosti zaradi slabih gospodarskih razmer v državi ni bilo enostavno. Konec leta 2012 in
začetek 2013 so zaznamovali množični protivladni in protirežimski protesti. V začetku leta
2013 je nesoglasje, povezano s poročilom protikorupcijske komisije, ki je vsebovalo obtožbe
proti tedanjemu predsedniku vlade Janši, povzročilo politično krizo. Nezaupnica vladi je bila
v parlamentu izglasovana 27. februarja 2013.
Državni zbor je 20. marca 2013 potrdil novo koalicijsko vlado štirih strank, ki jo v Sloveniji
prvič vodi predsednica vlade, Alenka Bratušek iz Pozitivne Slovenije. Vladajočo koalicijo
sestavljajo še levosredinski Socialni demokrati in stranka upokojencev ter desnosredinska
Državljanska lista, ki je že sodelovala v prejšnji vladi. S koalicijsko pogodbo so potrdili
nadaljevanje reforme trga dela in pokojninske reforme. V njej so začrtali tudi nadaljevanje še
dveh ključnih reformnih pobud: reforme bančnega sektorja in privatizacije dela »državnega
premoženja«. Novo izvoljena predsednica vlade se je zavezala, da si bo prizadevala za
obnovitev politične stabilnosti Slovenije in njene finančne verodostojnosti ter za pospešitev
reform. Eno prvih dejanj nove vlade maja 2013 je bilo sprejetje Nacionalnega reformnega
programa za stabilizacijo bančnega sektorja, oživitev rasti in obvladovanje računskega
primanjkljaja.
Današnja koalicijska vlada je bila imenovana ob dogovoru, da v enem letu opravi glasovanje
o zaupnici. Na pobudo predsednice vlade je bilo glasovanje predlagano in vezano na
glasovanje o rebalansu proračuna za leto 2014 in na osnutek državnega proračuna za leto
2015. Vlada je zaupnico v parlamentu 15. novembra 2013 dobila, s čimer je utrdila svoj
položaj in omogočila nadaljnje izvajanje reform. Politična skupnost in splošna javnost sta vse
bolj soglasni, da je treba pri izvajanju teh reform vztrajati.

4

To so vsi dejavni projekti, pri katerih je od podpisa preteklo več kot 6 mesecev in so bili vsaj enkrat spremljani
z vidika vpliva na prehod.
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2.2. Makroekonomski kontekst
Slovenija je leta 2009 doživela globoko recesijo, ki ji je sledilo šibko okrevanje, nakar je
sredi leta 2011 zdrsnila v drugo recesijo. Padec BDP v višini 2,3 odstotka leta 2012 je bil
najhujši v regiji EBRD. Trenutne napovedi EBRD predvidevajo za letos 2,0-odstotno krčenje
BDP, potem ko se je slovenski BDP leta 2013 skrčil za 1,6 odstotka. Izkušnje drugod v
evrskem območju kažejo, da je okrevanje po preveliki zadolženosti zasebnega sektorja
dolgotrajno, še zlasti, če ga spremlja zelo šibko povpraševanje poglavitnih trgovinskih
partneric. Zdi se, da bo povratek k občutnejši rasti v obdobju strategije precejšen izziv.
Vsi kazalniki gospodarske dejavnosti so še precej pod predkrizno ravnjo. Krčenje ravni
naložb še ne popušča, saj je ta skoraj 5 odstotkov nižja kot preteklo leto in približno 48
odstotkov nižja kot pred finančno krizo. Umik bank iz čezmejnega financiranja je bil med
največjimi v regiji EBRD in Slovenija je od sredine leta 2011 izgubila približno 25 odstotkov
BDP v čezmejnem financiranju.
Slovensko gospodarstvo je močno odvisno od trgovine (izvoz blaga in storitev predstavlja
okoli 80 % BDP), zato spremembe v povpraševanju drugod v evrskem območju nanj
neposredno vplivajo. Stroški dela na enoto in konkurenčnost sta se leta 2013 nekoliko
izboljšala, saj je recesija zadrževala stroške plač. Četudi je Slovenija v prvi polovici leta 2013
zabeležila dobrodošlo skromno rast izvoznega sektorja, je za razliko od ostalih držav v
srednji Evropi v zadnjih štirih letih izgubljala deleže na izvoznih trgih, čeprav se zdi, da se v
zadnjem času trend obrača. Področje industrijske proizvodnje, ki je od marca do oktobra lani
zabeležilo približno 1,5-odstotni padec in je za 11 odstotkov pod vrhuncem pred krizo,
odraža ta razvoj.
Na industrijo še zlasti močno vplivata previsok finančni vzvod in nezmožnost, da bi pri
bančnem sektorju, ki je v veliki meri disfunkcionalen, pridobila likvidnostna sredstva, četudi
za namene obratnega kapitala. Do konca leta 2013 se je stanje kreditov, odobrenih
podjetniškemu sektorju, skrčilo za 16 odstotkov. To je ključni problem za družbe v domači
lasti brez tujih bančnih povezav, ali tiste, ki so usmerjene v domače gospodarstvo, kjer so se
dohodki občutno zmanjšali. Na sredini leta 2013 je raven zadolženosti podjetij s 133 %
najvišja v EU.
Zaradi recesije je se je fiskalna uspešnost v zadnjih letih občutno poslabšala, primanjkljaji v
letih od 2009 do 2011 pa so bili na ravni 6 odstotkov BDP ali več. Prejšnja vlada je leta 2012
sprožila postopek fiskalne konsolidacije, kar je pomembno pripomoglo k potrditvi prvih
korakov ključne pokojninske reforme, zaradi česar se je primanjkljaj lahko znižal na 4
odstotke BDP. Proračun, potrjen za leto 2014,
predvideva 3,6-odstotniproračunski
primanjkljaj, čeprav bo treba upoštevati tudi precejšnje dodatne izdatke v višini približno 3
milijard EUR (8,4 odstotkov ocenjenega BDP).
Javnofinančni dolg se je hitro povečeval in konec leta 2013 predstavljal 70 odstotkov BDP,
čeprav se bo po izvedbi najavljene rekapitalizacije bank verjetno še dvignil. Oktobra 2012 in
maja 2013 je Slovenija uspešno vstopila na mednarodni posojilni trg z dvema obsežnima
izdajama, ki zadoščata za potrebe financiranja v letu 2013. Tretja izdaja v vrednosti 1,5
milijarde EUR, namenjena omejenemu krogu investitorjev (zasebni plasma), je potekala sredi
novembra 2013, na podlagi napredka pri rekapitalizaciji bančnega sektorja pa je vlada 18.
februarja 2014 uspešno izdala pet- in desetletne obveznice v skupni višini 3,5 milijarde
dolarjev.
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Rezultati pregleda kakovosti sredstev in obremenitvenih testov, ki so bili objavljeni sredi
decembra, so pokazali, da bo za rekapitalizacijo potrebnih 4,8 milijard EUR, od tega 3
milijarde EUR v treh največjih državnih bankah, za katere se je vlada zavezala k popolni in
takojšnji rekapitalizaciji iz obstoječih fiskalnih rezerv. Scenarij stabilizacije deleža javnega
dolga bo še naprej odvisen od oživitve rasti.
2.3. Kontekst strukturnih reform
Ob koncu leta 2013 se Slovenija sooča z vse večjo krizo razdolževanja zasebnega sektorja.
Temeljni razlog za trenutno krizo je v dvajsetletnem neposrednem in posrednem navzkrižnem
lastništvu podjetij in bank, v katerem so sodelovali različni skladi pod državnim nadzorom, in
v posledično slabih praksah korporativnega upravljanja. Prvoten proces privatizacije je bil
pomanjkljiv in se je pogosto zanašal na menedžerske odkupe z zadolžitvijo, kar je odvračalo
injekcije zunanjega kapitala in strokovnjake s poslovnim znanjem in izkušnjami.
Za ustavitev krčenja povpraševanja v zasebnem sektorju in posojilne dejavnosti bank bo treba
izpeljati široke strukturne reforme, katerih cilji bodo nižja raven dolga v podjetjih, večji
vložki svežega zasebnega kapitala in reformiranje lastništva ter upravljanja podjetij, še zlasti
z umikom države iz lastništva podjetij in bank.
Že v mandatu prejšnje vlade, do začetka leta 2013, je bilo sprejetih nekaj ključnih reform.
Primer tega so reforme na področju trga dela, vključno s sproščanjem zakonodaje o varnosti
zaposlitve, ki zdaj omogočajo lažje prestrukturiranje gospodarskih družb.
Vlada, ki je mandat nastopila marca 2013, je zavezana fiskalni konsolidaciji in nadaljevanju
ključnih strukturnih reform. Za razliko od drugih kriznih primerov v evrskem območju
fiskalna tveganja ne izhajajo iz stiske, ki bi jo predstavljali trenutni pogoji financiranja (dve
od treh bonitetnih ocen, dodeljenih državi, sta ob koncu leta 2013 še vedno v investicijskem
razredu). Kljub temu pa se ključna tveganja za proračun in morebitno okrevanje porajajo iz
prezadolženosti podjetniškega sektorja, kar se odraža na podkapitaliziranosti bančnega
sektorja. Stabilizacija javnih financ je torej tesno povezana z obsežnimi strukturnimi
reformami.
Vlada predsednice vlade Alenke Bratušek je na začetku maja Evropski komisiji predložila
Nacionalni reformni program. Ta pokriva ključna prednostna področja, kot so spoštovanje
fiskalnih omejitev, pravne reforme za omejitev uporabe referendumov, krepitev upravljanja
podjetij, prestrukturiranje bank in konsolidacija različnih državnih deležev v podjetjih.
Pri tem programu je vlada večinoma zabeležila dober napredek.






Vlada je ustanovila Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki prevzema
neservisirana posojila bank, čemur sledi rekapitalizacija prestrukturiranih bank. Ta
proces je bil preložen na konec leta 2013, saj je Evropska komisija zahtevala pregled
kakovosti sredstev in obremenitvene teste za celoten bančni sistem kot predpogoj za
določitev cene slabih naložb, ki se bodo prenesle na to družbo, in kasneje za odobritev
kapitalske injekcije države v katero koli banko.
Junija 2013 je vlada sprejela program privatizacije 15 podjetij in zdi se, da v nekaterih
primerih uspešno napreduje. Ključna pri tem bodo realistična pričakovanja glede
vrednotenj ter politična podpora lastništvu tujih strateških vlagateljev in
prestrukturiranju z njihovo pomočjo.
V parlament je bil predložen osnutek zakona o Slovenskem državnem holdingu
(SDH), ki predvideva konsolidacijo ključnih državnih holdingov in katerega jedro bi
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bila Slovenska odškodninska družba (SOD). To je temeljnega pomena za enotno
vodenje programa privatizacij in uveljavljanje dobre prakse korporativnega
upravljanja v državnih podjetjih.
Po ustanovitvi SDH bo treba znotraj zakona od SDH opredeliti in potrditi celovito
strategijo za privatizacijo. Ta strategija je bistvena za več gotovosti v zvezi s
končnimi lastniškimi deleži države. Četudi je bilo za privatizacijo opredeljenih prvih
15 podjetij, širša stategija ostaja nejasna.

Obenem je širša podpora javnosti temu reformnemu programu še vedno krhka, četudi plaho
raste, in zgodovinska naklonjenost postopnosti in vpletenosti države bi se lahko znova
močneje izrazila. Zatorej ostaja tveganje, da se bo ob trajajočih varčevalnih ukrepih in vplivu
prestrukturiranja podjetij na zaposlenost izvajanje politike v obdobju strategije upočasnilo.
Ker finančni vzvod podjetij ostaja med najvišjimi v državah EU in ima posamezno podjetje
pogosto več upnikov, ti pa čedalje težje podaljšujejo roke za obstoječe obveznosti, lahko to
privede do resnejših likvidnostnih težav, ko obratnih sredstev zmanjka, trgi in odnosi s kupci
pa so porušeni.
S pomočjo vlade in Banke Slovenije so bili v drugi polovici leta 2013 izpeljani celovit in
temeljit pregled kakovosti sredstev in obemenitveni testi. Slednji so pokazali, da kapitalski
primanjkljaj v osmih bankah, še vključenih v teste, presega 4,8 milijarde EUR, in vlada se je
zavezala k nagli rekapitalizaciji treh največjih bank. Medtem ko se zavzema za privatizacijo
NKBM, namerava v NLB obržati 25 odstotkov plus en glas, pot do širše konsolidacije
sektorja pa ostaja nejasna. Gledano širše, bo uspešna izvedba privatizacijskih prizadevanj
odvisna od vrednotenj, ki jih je mogoče uresničiti na trgu.
Evropska komisija je ocenila, da Slovenijo pestijo čezmerna makroekonomska neravnovesja;
tako je opisala le še eno gospodarstvo v EU. V okviru tega postopka se pozorno spremljajo
priporočila EU glede strukturnih reform in fiskalnih politik.
2.4. Poslovno okolje
Rezultati meddržavne raziskave kažejo, da Slovenija še vedno dosega relativno visok rezultat
v srednjeevropski in baltski regiji. Po indeksu Svetovne banke Doing Business je bila leta
2013 na 35. mestu, pred Poljsko, Madžarsko in Slovaško, toda za vsem tremi baltskimi
državami. Ta svetovna razvrstitev se v zadnjem letu ni spremenila. Ob upoštevanju
absolutnih sprememb poslovnih predpisov, pa je Slovenija zabeležila nekaj manjših izboljšav.
Te je dosegla z reformami vodenja davčnih plačil, izvrševanja pogodb, okrepljena je bila
zaščita vlagateljev. Po drugi strani so te izboljšave oslabili nižji rezultati pri vseh drugih
podkazalnikih. Davčna plačila podjetij so pod povprečjem OECD, na ravni približno 34,7
odstotka poslovnih dobičkov, v primerjavi z 42,7 odstotka za celotno OECD. Vendar pa
registriranje nepremičnin, obravnava gradbenih dovoljenj in, najpomembneje, pridobivanje
posojil ostajajo zelo zaskrbljujoča področja.
Slovenija je na zadnjem indeksu zaznave korupcije, ki ga je organizacija Transparency
International objavila leta 2012, zasedla 37. mesto med 176 državami. Bila je pod
povprečjem OECD in na 16. mestu med državami EU. To poročilo izpostavlja potrebo po
neodvisnosti preiskovalcev in tožilcev in močno kritizira potezo vlade, s katero je na začetku
leta 2012 državno tožilstvo prenesla pod Ministrstvo za notranje zadeve. Javnomnenjske
raziskave, kakršna je Eurobarometer, ki jo izvaja Evropska komisija, kažejo, da 95 %
Slovencev dojema korupcijo kot resno težavo, medtem ko jih 83 % meni, da je korupcija med
politiki razširjena – kar je največji delež v članicah EU.
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2.5. Družbeni kontekst
Slovenija je od začetka prehoda v tržno gospodarstvo dosegla zmeren napredek pri
življenjskih standardih. Indeks človekovega razvoja (merilo splošnega blagostanja) Programa
ZN za razvoj (UNDP) se je od 1990. leta izboljševal in slovensko gospodarstvo leta 2012
uvrstil na 21. mesto v svetovnem merilu, kar je najvišje med vsemi gospodarstvi Razvojne
banke Sveta Evrope (CEB). Po podatkih Eurostata je leta 2011 revščina ogrožala le 13,6
odstotka prebivalstva, kar je precej pod povprečjem EU. Splošni statistični kazalniki
neenakosti, kakršen je Ginijev koeficient, pa kažejo, da je v primerjavi z drugimi državami
EBRD delitev dohodka v Sloveniji dokaj enakomerna.
Stopnja brezposelnosti v Sloveniji je bila tradicionalno zelo nizka in je novembra 2008
znašala 4,2 odstotka, vendar je med recesijo, ki še traja, hitro naraščala. Po ocenah Eurostata
trenutno dosega 10,4 odstotka. Ta dvig enako kot v drugih gospodarstvih EU poganja
brezposelnost med mladimi, ki je dosegla 25 odstotkov. Stopnja zaposlenosti v Sloveniji se je
leta 2012 ustavila pri zgolj 64,1 odstotka, na tej ravni pa se giblje že od obdobja pred krizo,
še zlasti zaradi nizke zastopanosti starejših delavcev na trgu dela. To je povprečje EU-28,
vendar je stopnja še vedno krepko prenizka glede na vseevropski cilj doseganja 75-odstotne
zaposlenosti aktivnega prebivalstva.
Evropska komisija je v Poročilu o staranju prebivalstva (2012) predvidela, da se bo v
nadaljnjih letih delovna sila skrčila za več kot 20 odstotkov. Zaradi takšne smeri razvoja se
pričakuje resno poslabšanje stopnje odvisnosti (delež delovno neaktivnega prebivalstva v %
od delovno sposobnega prebivalstva) s sedanjih 55 odstotkov na več kot 100 odstotkov.
Deloma gre tudi zato pričakovati rast izdatkov za zdravstveno varstvo. Ta del javne porabe je
leta 2010 predstavljal 8,6 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), kar je najvišja stopnja
med gospodarstvi Razvojne banke Sveta Evrope (CEB), ki za zdravstvo povprečno porabijo
približno 6,22 odstotka.
Stroški za izobraževanje trenutno predstavljajo 5,66 odstotka BDP, kar je nekoliko nad
povprečjem EU. Leta 2009 je bila Slovenija na podlagi Programa mednarodne primerjave
dosežkov učencev (PISA) organizacije OECD uvrščena na 31. mesto med 66 državami in je v
regiji OECD dobila nadpovprečno oceno za naravoslovno in matematično pismenost, za
bralno pismenost pa povprečno.
2.6. Pravni kontekst
Slovenska zakonodaja, ki ureja dejavnost poslovanja gospodarskih družb ter gospodarsko in
finančno dejavnost, je v veliki meri usklajena s standardi EU. Slovenija se še naprej spopada
s posledicami finančne krize v evrskem območju, obenem pa se je namenila reformirati kar
nekaj področij, med katerimi je najpomembnejša ureditev insolvenčnih postopkov.
Spremembe in dopolnila zakona o insolventnosti, ki so bile sprejete maja 2013 in veljajo od
junija 2013, uvajajo več ukrepov za odpravo ovir v insolvenčnih postopkih, med drugim
delničarjem onemogočajo obstrukcijo procesa prestrukturiranja med prisilno poravnavo. V
maju sprejeta dopolnila prinašajo tudi nov pospešeni postopek prisilne poravnave za
samostojne podjetnike in mikropodjetja.
Drugi, izčrpnejši sveženj sprememb in dopolnil je začel veljati na začetku decembra 2013. Z
njimi sta bila uvedena dva nova postopka za srednje velika in velika podjetja: t. i. postopek
preventivnega prestrukturiranja, ki vključuje podjetja dolžnike, ki še niso insolventni, in
njihove upnike (v glavnem poteka zunajsodno) ter poenostavljeni sodni postopek prisilne
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poravnave za insolventna podjetja dolžnike, s katerima bo omogočeno celostno
prestrukturiranje nezavarovanih in zavarovanih terjatev. Decembrska novela pomeni
pomemben korak naprej pri krepitvi ureditve prestrukturiranja slovenskih podjetij in sodnih
mehanizmov za podjetja dolžnike. Pričakuje se, da bodo te spremembe spodbudile dolžnike
med srednje velikimi in velikimi podjetji in banke k iskanju zgodnjih in soglasnih rešitev za
prestrukturiranje zunaj sodnega postopka.
Država Slovenija še naprej ohranja visok lastniški delež v ključnih podjetjih in finančnih
ustanovah, to pa po mnenju Evropske komisije omejuje neposredne tuje naložbe, razvoj
gospodarskih družb in izvoz. Vlada je v prizadevanjih za boljše upravljanje tega premoženja
potrdila besedilo zakona o vzpostavitvi Slovenskega državnega holdinga (SDH) za
upravljanje z državnim premoženjem in se v letu 2013 zavezala, da bo privatizirala vsaj
nekatere družbe v državni lasti, med njimi drugo največjo banko v lasti države in prvotnega
telekomunikacijskega ponudnika.
Sistem sodišč v Sloveniji pestijo velike zamude in obsežni sodni zaostanki, zato ga je vlada
opredelila kot dodatno področje, ki ga je treba reformirati. Med nedavnimi ukrepi za
izboljšanje učinkovitosti je tudi krepitev mehanizma za alternativno reševanje sporov.
Pozornost pa je usmerjena tudi v krepitev neodvisnosti sodstva in skrajšanje rokov.
2.7. Kontekst energetske učinkovitosti in podnebnih sprememb
Slovenija se s pomembnimi izzivi sooča tudi pri prehodu v trajnostnejšo energetsko
prihodnost, da bi dosegla dolgoročne cilje, ki jih je Evropska unija določila za svoje države
članice. Poleg tega odvisnost Slovenije od zunanjih energetskih virov ostaja visoka: uvaža
100 % naftnih derivatov, ki jih uporablja, in je močno odvisna od ruskega zemeljskega plina
za ogrevanje prostorov. Tudi raba energije ni učinkovita, njena intenzivnost je približno
50-odstotna in s tem višja od povprečne energetske intenzivnosti v državah EU.
Leta 2008 je vlada v odgovor na izzive sprejela Nacionalni akcijski načrt za energetsko
učinkovitost 2008–2016 (NEEAP), ki vključuje niz ciljev za instrumente za izboljšano
energetsko učinkovitost v stanovanjskem, industrijskem, prometnem in terciarnem sektorju.
Cilj tega akcijskega načrta je prihranek končne porabe energije v višini najmanj 4261 GWh
ali 9 % izhodiščne porabe v obdobju 2008–2016.
Sistem zagotovljenih odkupnih cen električne energije iz obnovljivih virov je osnovan na
prednostnem dispečiranju. Julija 2009 je bil oblikovan predlog sistema za izboljšano
diferenciacijo odkupnih cen, ki bi upoštevala tehnologijo, velikost in zmogljivost, vendar se
je njegov sprejem odložil, da bi bilo mogoče pripraviti dodatne ocene. Država ima
izoblikovano podnebno politiko in je na dobri poti, da doseže cilje EU 20/20/20. Prenos in
izvajanje direktive EU iz leta 2012 o energetski učinkovitosti bosta zagotovljena z novim
Energetskim zakonom, ki je bil potrjen 24. februarja 2014. Med še nerešenimi izzivi je
pospeševanje projektnih dejavnosti na področju trajnostne energije. Potrjen je bil nov akcijski
načrt za obnovljive vire energije v obdobju od 2010 do 2020, ki je skladen s cilji EU.
Z 9,2-odstotnim deležem ima Slovenija peti največji delež obnovljivih virov energije v
energetski bilanci primarne energije v Evropi. Vendar velik del te zmogljivosti temelji na
starih hidroelektrarnah, delež novih obnovljivih virov energije pa je ostal nizek in predstavlja
manj kot 2 odstotka proizvedene električne energije. Največji potencial za razvoj ima vodna
energija: obnova obstoječih malih hidroelektrarn in krepitev zmogljivosti velikih enot sta del
slovenske strategije za obnovljivo energijo. Tehnično izvedljiv potencial vodne energije v
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Sloveniji je ocenjen na 8800 gigavatnih ur na leto, trenutno se izkorišča tretjina tega
potenciala.
Oblikovanje cen energije spodbuja naložbe v energetsko učinkovitost, vendar je kljub temu
precej možnosti za njeno izboljšavo v vseh gospodarskih sektorjih. Tretji največji porabnik
električne energije v Sloveniji za industrijskim sektorjem je gradbeni sektor. V njem je torej
velik potencial za energetske prihranke in naložbe. Vendar pa je ključna ovira za njegov
razvoj stanovanjska zakonodaja, v kateri ni predpisov, ki bi utrli pot do praktične izvedbe.

3.

STRATEŠKE USMERITVE

Leta 2013 se je Slovenija soočala s precejšnjim tveganjem plačilne nesposobnosti in
likvidnostnih pritiskov v podjetniškem in bančnem sektorju. To tveganje blažijo trenutno
čiščenje bančnih bilanc, ki se je začelo decembra 2013, prihodnje prestrukturiranje podjetij in
nova zakonodaja o insolventnosti. Država se pojavlja kot vir kapitalskega financiranja v
skrajni sili, čeprav zdaj, ko so se kazalniki javnofinančnega dolga že občutno poslabšali,
pravila EU glede državnih pomoči ne bodo več dolgo dopuščala te vloge v odsotnosti
temeljitega procesa prestrukturiranja.
Glavne strateške prednostne naloge banke ostajajo v veliki meri enake kot v prejšnji strategiji.
Razlog za to je dejstvo, da je bilo do nedavnega mogoče opaziti zelo malo napredka v
procesu privatizacije ali strukturnih reform. Kriza je razkrila neuspehe slabih praks
upravljanja podjetij v zadnjih dvajsetih letih. Podjetniški sektor ovira previsok finančni vzvod,
ki se je v prvi vrsti uporabljal za financiranje privatizacij prek menedžerskih odkupov ali
stranskih dejavnosti, kot je pridobitev in razvoj nepremičnin, namesto za naložbe v
posodobitev sredstev in širitev osnovnih poslovnih dejavnosti. Posledica tega je bilo
poslabšanje sredstev v bančnem sistemu. Zapletene strukture navzkrižnega lastništva in
pomanjkanje odgovornosti poslovodstev in delničarjev so preprečevali priznavanje težav v
zgodnjih fazah procesa, kar je privedlo do razmaha plačilne nesposobnosti.
Tradicionalna naklonjenost državnemu lastništvu velikih podjetij, bodisi neposredno ali
posredno prek skladov pod državnim nadzorom, pa tudi lastništvu trgovskih družb in bank ter
odpor do tujih naložb se počasi spreminja, čeprav ne brez upiranja širše javnosti in civilne
družbe. Vlada, ki je začela svoj mandat marca 2013, se je znova zavezala obsežnemu
programu reform. Med nedavnim glasovanjem o zaupnici vladni koaliciji novembra 2013 se
je izkazalo, da se celotni politični spekter zaveda, da je edina možna alternativa morebitnemu
programu zunanje finančne pomoči nadaljevanje domačih reform, vključno s privatizacijami
in proaktivno politiko privabljanja neposrednih tujih naložb, ne glede na vladino nadaljnjo
zmožnost izdajanja obveznic na mednarodnih posojilnih trgih.
Sočasno je treba radikalnejše reforme, kot sta oblikovanje Slovenskega državnega holdinga in
celovita strategija privatizacij, še opredeliti.
Čeprav velja Slovenija, država članica EU in članica evrskega območja, za napredno
tranzicijsko gospodarstvo, so se izzivi prehoda v tržno gospodarstvo, ki so v bančnem in
podjetniškem sektorju ostali nerešeni, izkazali za tako resne, da lahko ogrozijo
makroekonomsko stabilnost in spodkopljejo rast.
Finančni viri EBRD bodo v obdobju strategije še naprej zagotavljali visoko dodatnost, banka
pa je lahko s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami s privatizacijo in prestrukturiranjem
bank dragocena partnerica vlade, dokler se bo izvajanje reform nadaljevalo. V okviru
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parametrov, opredeljenih spodaj v operativnih odzivih, in v skladu z načeli dobre bančne
prakse, bo banka proaktivno iskala priložnosti za naložbe.
Slovenija ostaja zavezana načelu graduacije, torej postopnega prenehanja koriščenja
projektov EBRD, ob upoštevanju njenih posebnih okoliščin in še preostalih izzivov prehoda.
Strateške napovedi, ki jih je banka sprejela v četrtem Pregledu kapitalskih virov (CRR4), in
sicer izboljšanje svetovnih tržnih pogojev, vrnitev finančnih tokov, povezanih z nižjo
dodatnostjo banke, vzdržno okrevanje regije in manjša nevarnost za prehod, se niso
uresničile. Poleg tega je Slovenija na podlagi trenutne krize pravkar začela reševati nekatere
od največjih izzivov prehoda, povezanih s podjetniškim in bančnim sektorjem.
V naslednjem obdobju strategije se bo banka osredotočala na tri strateške izzive:


Prestrukturiranje podjetniškega sektorja, širitev vloge zasebnega sektorja in
spodbujanje dobrega upravljanja podjetij. Odprava ovir, ki nastajajo zaradi
previsokega finančnega vzvoda in slabo strukturiranih podjetniških financ, je
predpogoj za preprečitev hitrega povečanja števila primerov insolventnosti,
stabilizacijo bančnega sektorja in ustavitev trenutnega krčenja gospodarstva. Banka
bo še naprej iskala sprejemljive priložnosti, s katerimi bi lahko pomagala okrepiti
finančno sposobnost gospodarskih družb z zdravo osnovno dejavnostjo. Sodelovala
bo pri privatizaciji ključnih podjetij, ki so trenutno pod nadzorom države, bodisi prek
dolžniškega bodisi lastniškega financiranja. Taki posli bi lahko nakazali možnosti za
finančno prestrukturiranje v okviru razvijajočega se režima, namenjenega
prestrukturiranju in involventnosti.



Stabilizacija finančnega sektorja. V procesu razdolževanja, rekapitalizacije in
konsolidacije, ki bo verjetno dolgotrajen, bo banka ohranjala politični dialog o
privatizaciji in prestrukturiranju bančnega sektorja in pomagala pri prestrukturiranju
bančnih naložb, podpirala bo zdrave banke s srednjeročnim financiranjem za potrebe
realnega sektorja in pomagala vzpostaviti alternativne načine financiranja. Napredek
pri čiščenju bilanc in verodostojna zavezanost reformi upravljanja v bančnem sektorju
bosta odprla priložnosti za podporo pri privatizaciji bank pod državnim nadzorom.



Podpora trajnostni energiji. Banka bo preučila priložnosti za naložbe v trajnostno
energijo in učinkovito rabo virov, še zlasti v sektorju MSP in stanovanjskem sektorju.
Obenem bo dejavno iskala priložnosti za prepoznavanje in financiranje naložb, ki bi
povečale zmogljivost proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov v državi.

Uspeh pri izvedbi te agende bo odvisen od reform, ki jih bo izpeljala vlada. Napredek pri
prestrukturiranju finančnega in podjetniškega sektorja bo tesno prepleten, zamude na enem
področju pa lahko ovirajo napredek na drugih.
3.1. Prestrukturiranje podjetniškega sektorja, širitev vloge zasebnega sektorja in
spodbujanje dobrega upravljanja podjetij
Izzivi prehoda
Slovenska nefinančna podjetja imajo na splošno odlično znanje, uveljavljene blagovne
znamke in dobro bazo strank. Vendar pa je sektor zaradi neizvedbe reform korporativnega in
finančnega upravljanja zdrsnil v dolgotrajno recesijo, kar zdaj ogroža makroekonomsko in
finančno stabilnost države. Konkurenčnost je treba dodatno okrepiti z naložbami v novo
opremo in tehnologijo, da bi se zaščitili in dodatno povečali deleži na izvoznem trgu, obenem
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pa je treba izboljšati učinkovitost. Napredek pri prestrukturiranju, s katerim bi ohranili
vrednost podjetij, ki so v svojem bistvu vitalna, a jih bremeni previsok finančni vzvod, je zdaj
kritičnega pomena.












Z modelom privatizacije in prestrukturiranja podjetij, sprejetim v 90. letih, se je
dejansko ohranil prevladujoč delež države v številnih sektorjih. Gospodarska prevlada
finančno šibkih podjetij v državni lasti ovira prihod svežega kapitala in prispeva k
težavam bančnega sektorja.
Delničarske strukture v celotnem podjetniškem sektorju so okorne, obremenjene z
mnogimi navzkrižji interesov (mreža navzkrižnega lastništva delnic med številnimi
bankami, skladi in družbami) in pogosto zavirajo okrevanje in rast. Razširjeno je
posredno državno lastništvo, bodisi prek bank v državni lasti bodisi državnih skladov,
kakršna sta KAD (pokojninski in investicijski sklad) ali SOD (državni odškodninski
sklad). Ker mora odločitev odobriti mnogo delničarjev, pogosto iz vladnih vrst, je
lahko korporativno odločanje počasno, rezultati pa izkrivljeni. Vlada namerava
konsolidirati poglavitne državne holdinge, kar bi rešilo nekatere od obstoječih težav,
povezanih z lastništvom in korporativnim upravljanjem, in morda okrepilo
odgovornost lastnikov.
Podjetniški sektor je prezadolžen, kar je posledica slabih praks dodeljevanja posojil v
letih razcveta in splošne upočasnitve gospodarstva; delež dolga v lastniškem kapitalu
je 133-odstoten in tako med najvišjimi v OECD. Finančno strokovno znanje
podjetniškega sektorja ni vedno enakovredno tehnološkemu strokovnemu znanju in
izkušnjam. Dolg je običajno strukturiran prek številnih in zapletenih dvostranskih
posojilnih odnosov, pogosto brez ustreznega upoštevanja finančnih pogojev in
denarnega toka.
Delničarske strukture in dolg je treba nujno finančno prestrukturirati. Gospodarske
družbe bi se lahko znašle v likvidnostnih omejitvah in zamudile priložnosti za naložbe.
Težko si je predstavljati, da bi bilo ob obstoječih delničarskih in korporativnih
strukturah mogoče privabiti nove posojilodajalce ali vlagatelje (zasebni lastniški
kapital, sklade za problematične naložbe ali sklade za prestrukturiranje).
Prestrukturiranje delničarskih struktur bi moralo opogumiti tiste lastnike, ki so
sposobni vložiti svež kapital, za razliko od subjektov pod državnim nadzorom, katerih
finančna sredstva bodo v bližnji prihodnosti ostala omejena.
Gospodarske družbe morajo zmanjšati svoje breme dolgov prek delnih oprostitev
dolga s strani posojilodajalcev in njegove pretvorbe v lastniški kapital, tako da bi se
stopnja finančnega vzvoda spustila na razumno raven. Vrednotenje podjetij je treba
drastično prilagoditi, da bo odražalo slabšanje uspešnosti. V mnogih primerih se lahko
zgodi, da bo vrednost lastnega kapitala usahnila in bodo posojilodajalci, ki so posojila
zavarovali z lastniškim kapitalom podjetja, tovrstne izpostavljenosti morali odpisati.
Pravni in institucionalni okvir za prestrukturiranje je zato relativno nov in nepreverjen.
Izvajanje ostaja težavno. Pravni postopki v primeru insolventnosti in prestrukturiranja
so bili v preteklosti pogosto dolgotrajni in so vodili do nizkih stopenj izterjave za
upnike. Zakon o insolventnosti je bil spremenjen aprila 2013, nova, obširnejša novela
zakona pa je bila sprejeta na začetku decembra 2013.

Operativni odziv


Banka bo iskala priložnosti za sodelovanje v finančnem in poslovnem
prestrukturiranju skrbno izbranih gospodarskih družb z uspešnim osnovnim
poslovnim modelom, ki želijo z izboljšanim upravljanjem podjetja, vpeljavo
najboljših standardov v panogi, poenostavitvijo delničarskih struktur in optimiranjem
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kapitalskih struktur doseči poslovno in finančno vzdržnost. Banka bo nudila znanje in
izkušnje in se skupaj s ponudniki lastniškega kapitala in/ali strateškimi vlagatelji
vključila v izbrane primere prestrukturiranja ter tako delovala kot katalizator tega
procesa in sodelovala z obstoječimi posojilodajalci. To bi po pričakovanjih imelo
pomembne predstavitvene učinke.


Banka bo sodelovala pri privatizaciji ključnih podjetij, ki so trenutno pod nadzorom
države, bodisi prek dolžniškega bodisi lastniškega financiranja. Tovrstno financiranje
bo na voljo v povezavi z drugimi strateškimi in/ali finančnimi vlagatelji,
komercialnimi posojilodajalci in mednarodnimi finančnimi ustanovami ter morebiti
kapitalskimi trgi.



Glede na to, da mnoga podjetja finančno ovira bančni sektor, ki je pod pritiskom, bo
banka tudi neposredno financirala primerne družbe, kadar bi lahko ponudila dodatnost
financiranja.



Banka po posebno pozornost namenila čezmejnim priložnostim financiranja, tako s
slovenskimi družbami, ki vlagajo v regijo EBRD, kot z družbami, ki poslujejo v
državah EBRD in nameravajo vlagati v Sloveniji. Pri tem bo delovala v skladu s
prednostnimi nalogami, opredeljenimi v Operativnem pristopu EBRD po graduaciji.



Banka bo iskala priložnosti za naložbe lastniškega kapitala, bodisi neposredno bodisi
prek skladov lastniškega kapitala, da bi tako podprla proces finančnega in poslovnega
prestrukturiranja podjetij kot tudi širitev poslovanja in posodobitev nekaterih zdravih
družb.

Politični dialog in izzivi prehoda
Državni in zasebni sektor v Sloveniji na splošno nimata obilo izkušenj s prestrukturiranjem.
Banka je nudila pomoč pri reformi zakona o insolventnosti in s slovenskimi organi preučuje
možnosti za dodatno pomoč pri krepitvi zmogljivosti z namenom učinkovitega izvajanja nove
zakonodaje. EBRD lahko poleg tega prispeva na področju sporazumnega izvensodnega
prestrukturiranja in konkretno pri pospeševanju »mehkega prava« ali smernic za primere
prestrukturiranja, ki zadevajo več bank hkrati. Taka pomoč bi dopolnila izboljšave pravnega
okvira za sodno nadzorovane postopke zaradi insolventnosti.
EBRD je izvedel ekonomsko raziskavo o morebitnih prednostih procesa prestrukturiranja
podjetij, z ozaveščevalnimi dogodki in političnim dialogom pa bo skušal pridobiti podporo
širšega kroga deležnikov temu procesu.
3.2. Stabilizacija finančnega sektorja
Bančni sektor ostaja podkapitaliziran, slabo upravljan s precejšnjo ravnjo državnega nadzora
in nezmožen zadostiti potrebam podjetniškega sektorja kot vir likvidnosti in dolgoročnega
financiranja. To je hkrati simptom recesije v Sloveniji in vzrok zanjo.
Povrnitev bančnega sektorja v povsem delujoče stanje in pomoč EBRD v tej smeri bosta
neločljivo povezana z obsežnim prestrukturiranjem dolga podjetij, tako prek Družbe za
upravljanje terjatev bank (DUTB) kot prek običajnih postopkov prestrukturiranja.
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Izzivi prehoda


Bilance slovenskih bank so se občutno poslabšale, kapitaliziranost bank pa ni
zadoščala za spoprijemanje s temi izzivi. To je privedlo do vztrajne rasti deleža
neservisiranih posojil in dejstva, da se je za največji banki v državni lasti večkrat
ugotovilo, da potrebujeta kapitalsko injekcijo. Pregled kakovosti sredstev, objavljen
decembra 2013, je pokazal, da so neservisirana posojila na ravni 20,9 odstotkov, kar
je precej več, kot se je predhodno ocenjevalo. Še vedno so koncentrirana v
podjetniškem sektorju, še zlasti v gradbenih podjetjih in finančnih holdingih, čeprav
se je neplačevanje posojil nedavno razširilo tudi na druge sektorje.



Posledično se obseg kreditov, odobrenih podjetniškemu sektorju, še naprej hitro krči
(za približno 16 odstotkov v letu 2013). Slovenske banke nimajo dostopa do
evropskih trgov na debelo. Njihova pozicija sredstev je trenutno kljub vsemu dobra,
saj jo podpirajo državni depoziti in precejšnje črpanje instrumentov refinanciranja pri
ECB, ki jih bo treba poplačati po koncu leta 2014. Slovenija je doživela drugi
najhitrejši odliv zunanjih obveznosti bank v regiji EBRD.
Tri največje banke so v državni lasti ali pod posrednim državnim nadzorom, kar daje
državi prevladujoč delež v več kot polovici sredstev tega sektorja. Slabo korporativno
upravljanje v državnih bankah je prispevalo k neustreznim standardom kreditiranja,
prevelikemu prevzemanju tveganj in neustreznemu dodeljevanju kreditov, večji del
neservisiranih posojil pa je najti prav pri teh državnih bankah. Druga največja banka,
NKBM, je bila opredeljena za privatizacijo. Ali bo država še naprej ohranila nadzor
nad NLB, največjo banko v državi, ni jasno.
Z rekapitalizacijo treh bank bo država verjetno občutno okrepila vlogo lastnika v
bančnem sektorju. Pri petih drugih bankah so obremenitveni testi pokazali na možen
kapitalski primanjkljaj in te bodo do sredine leta 2014 morale izboljšati kapitalsko
ustreznost. Podrobneje bo treba opredeliti strategijo za širšo konsolidacijo sektorja in
še zlasti čimprejšnji prenos v zasebno lastništvo.
V skladu s pravili EU o državni pomoči je mogoče neservisirana posojila na DUTB
prenesti le na tistih področjih, ki jih je zadevna banka označila kot »stranska« v
načrtih za prestrukturiranje, ki jih je odobrila Evropska komisija, obenem pa bodo
morali biti ti načrti medsebojno usklajeni, da bi bilo mogoče oživiti kreditiranje
celotnega gospodarstva.
Nebančni viri financiranja in izdaja obveznic lokalnega zasebnega sektorja so še
vedno premalo razviti. Trge lastniškega kapitala in obveznic še vedno tare nizka
likvidnost. Državna sklada KAD in SOD sta bila doslej največja lokalna
institucionalna vlagatelja, pokojninski sklad drugega stebra pa ostaja zelo majhen.









Operativni odziv
Delovanje banke v podporo slovenskemu finančnemu sektorju bo temeljilo na nekaj
dopolnjujočih se elementih:




Pomoči pri konsolidaciji in privatizaciji bank v državni lasti po procesu čiščenja
neservisiranih naložb in pod pogojem, da poslujejo v skladu z najvišjimi standardi
korporativnega upravljanja. To bi bilo najverjetneje možno le ob sodelovanju tudi
drugih, po možnosti strateških, vlagateljev.
Zagotavljanju likvidnosti dovolj kreditno sposobnim zasebnim bankam za posebne
programe, ki bi se osredotočali na podpiranje MSP in srednje velikih družb, ki imajo
zaradi zniževanja finančnega vzvoda slabši dostop do kreditov.
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Podpori nebančnim finančnim ustanovam, kot so lizinške in faktorinške družbe, za
financiranje MPS in družb, katerih dostop do financiranja ovira kriza v finančnem
sektorju.

Politični dialog in izzivi prehoda






Z DUTB so bili ustvarjeni institucionalni predpogoji za ključni proces prestrukturiranja
bančnih naložb in Evropska komisija je opravila celovit zdravstveni pregled bančnega
sistema, na podlagi katerega se je vlada zavezala h kapitalskim injekcijam v treh
največjih bankah. EBRD bo ohranjal dialog z vlado in centralno banko glede hitrosti
tega procesa in razumnih postopkov prestrukturiranja v tem sektorju na podlagi
izkušenj iz celotne regije.
Banka je vladi pripravljena svetovati glede možnosti za privatizacijo bank in bo
predlagala primerne načine za prestrukturiranje, spremembo korporativnega upravljanja
in konsolidacijo sektorja.
Zdaj, ko ustrezno kadrovsko opremljena DUTB začenja z delovanjem, ji bo EBRD
ostal na razpolago s strokovnim znanjem, tudi prek sodelovanja v ustreznih strukturah
upravljanja DUTB.
Sredi leta 2013 je slovenska vlada sklicala skupino bank, domačih in evropskih
regulatorjev, in EBRD bo tudi v prihodnje podpiral tak dialog, ki bi se lahko izkazal za
koristen forum za usklajevanje pristopov posameznih bank k prestrukturiranju, kar bo
delovalo proti morebitnemu zastonjkarskemu vedenju.

3.3. Podpora trajnostni energiji
Izzivi prehoda


Izzivi so povezani visoko energetsko odvisnostjo Slovenije ter nezadostnim
mehanizmom za dostopanje do finančne podpore za zaščito podnebja ter strukturnih
skladov EU na tržno usmerjen in učinkovit način, s čimer bi se izboljšala energetska
učinkovitost v vseh sektorjih gospodarstva.
 Slovenija je pri prenosu evropskih direktiv zabeležila precejšen napredek. Kljub temu
pa se pri izvajanju nekaterih direktiv še pojavljajo izzivi in morda bo potrebna pomoč,
kot na primer v primeru energetske učinkovitosti stavb.
 Kar zadeva obnovljive vire energije, je glavni steber podpore sistem zagotovljenih
odkupnih cen električne energije iz obnovljivih virov s prednostnim dispečiranjem.
Oblikovan je bil sistem za izboljšano diferenciacijo odkupnih cen, ki bi upoštevala
tehnologijo, velikost in zmogljivost, vendar je bil odložen.
Operativni odziv




V okviru pobude za uporabo trajnostnih virov energije (SEI) bo banka tudi v prihodnje
uporabljala energetske preglede kot orodje za prepoznavanje potencialnih naložb v
trajnostne vire energije v Sloveniji. Prihodnje stranke na področju energetske učinkovitosti
bo podpirala z ustrezno ciljanimi naložbami kot tudi z dejavnostmi za krepitev energetske
učinkovitosti (npr. usposabljanjem na področju gospodarjenja z energijo).
Banka bo še naprej aktivno preučevala načine za pripravo in izvajanje programov
energetske učinkovitosti in učinkovite rabe virov ob izkoriščanju učinkovitih instrumentov,
vključno z namenskimi kreditnimi linijami, sredstvi za uravnavanje povpraševanja po
gospodarskih javnih službah in podjetji za energetske storitve.
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Na področju obnovljivih virov energije bo banka na podlagi vzdržnega sistema
zagotovljenih odkupnih cen razmislila o neposredni podpori projektov, ki zadevajo
obnovljive vire energije, kot so majhne hidroelektrarne, vetrne in sončne elektrarne.

Politični dialog in izzivi prehoda




EBRD bi lahko zagotovil potrebno tehnično pomoč pri krepitvi institucij, kadrov in
ozaveščenosti kot tudi pri iskanju poti za politični dialog, ki bi pomagali utreti pot
prihodnjim naložbam na področju energetske učinkovitosti, učinkovite rabe virov in
obnovljivih virov energije.
EBRD bo preučil dejavnosti, s katerimi bi bilo mogoče odpraviti pomankljivosti
stanovanjske zakonodaje. Izboljšave so potrebne na področju političnega okvira za
energetsko učinkovitost stanovanj.

3.4. Okoljski in družbeni vplivi predlaganih dejavnosti Banke
Odkar je vstopila v Evropsko unijo in začela izvajati evropske direktive, je Slovenija naredila
precejšen napredek pri reševanju okoljske zapuščine, ki je v prvi vrsti povezana z
zgodovinsko strukturo industrije. Ta zapuščina in stroški spoprijemanja z njo so bili vključeni
Pristopno pogodbo z EU, organizacije civilne družbe pa so nanje opozarjale tudi že v
preteklosti. Banka je že in bo še naprej prispevala k financiranju projektov, katerih cilj je
doseči skladnost delovanja, na primer v sektorju energetike. Načrtovana privatizacija vrste
podjetij v državni lasti, ki bi jo banka morda lahko podprla, bi lahko pomenila tudi priložnost
za večjo energetsko učinkovitost in nove okoljske izboljšave.
Nedavna uveljavitev Direktive EU o industrijskih emisijah predstavlja izziv številnim
upravljavcem, zlasti zato, ker morajo obstoječi obrati po letu 2016 zagotoviti skladnost z
najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami. Za te naložbe bo potrebnega veliko kapitala in
znanja, kar bi lahko vplivalo na načrtovano privatizacijo nekaterih obratov.

4.

DOSTOP DO VIROV FINANCIRANJA

4.1. Zasebni viri kapitala
Bonitetna ocena Slovenije od leta 2006 postopoma pada pri vseh treh poglavitnih bonitetnih
agencijah. Moody’s je pri svoji oceni šel najdlje in maja 2013 bonitetno oceno državnega
dolga uvrstil v neinvesticijski razred, v veliki meri zaradi težav v bančnem sektorju. Drugi
dve agenciji, S&P in Fitch, državo še vedno uvrščata v ‘investicijski razred’ (z A– in BBB+),
čeprav slednja predvideva negativne obete.
Vse tri agencije opažajo naraščajoča tveganja zaradi potrebe po injekciji javnih sredstev v
podkapitaliziran bančni sektor in čedalje večjih težav z dolgom v podjetniškem sektorju.
Poleg tega pričakujejo globljo in daljšo recesijo, kot se odraža v uradnih napovedih. Sočasno
pa izpostavljajo pozitivne vidike, kot so velik presežek Slovenije na tekočem računu plačilne
bilance in še vedno pomembni blažilni učinki fiskalnih rezerv.
Na podlagi teh bonitetnih ocen, ki državi deloma izražajo podporo, in na podlagi zaupanja
vlagateljev v nadaljnje izvajanje reform je Slovenija oktobra 2012 in maja 2013 na
mednarodnih trgih obveznic izdala državne obveznice precejšnje vrednosti (2,25 milijarde in
3,5 milijarde ameriških dolarjev), čemur je novembra 2013 sledil zasebni plasma obveznic v
vrednosti 1,5 milijarde EUR, na podlagi napredka pri rekapitalizaciji bančnega sektorja pa je
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vlada 18. februarja 2014 uspešno izdala pet- in desetletne obveznice v skupni višini 3,5
milijarde dolarjev. Vlada pričakuje, da bo izpeljala nadaljnje izdaje obveznic, s katerimi bo
pokrila tekoče potrebe po financiranju, vključujoč tiste, ki izhajajo iz obveznic, ki zapadejo v
plačilo.
Po drugi strani so domače banke in podjetja še vedno v veliki meri odrezana od
mednarodnega obvezniškega financiranja, čeprav so črpala precejšnje zneske iz instrumentov
refinanciranje pri ECB.
4.2. Sodelovanje z Evropsko unijo in mednarodnimi finančnimi ustanovami
4.2.1. Evropska unija
Evropska komisija
Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve je občutno okrepil pozornost, ki jo
namenja Sloveniji. Država je vključena v več skupnih postopkov EU, vključno s postopkoma
v zvezi s čezmernim primanjkljajem in presežnimi makroekonomskimi neravnovesji. 5
Priporočila, ki jih je Evropska komisija podala glede strukturnih reform v finančnem in
podjetniškem sektorju, so v veliki meri skladna s priporočili iz te strategije za državo.6
Generalni direktorat za konkurenco je leta 2012 sprožil postopek glede državne pomoči Novi
Ljubljanski banki (NLB), leta 2013 pa glede pomoči avtomobilskemu proizvajalcu, družbi
Cimos. Vlada je Komisijo obvestila, da bo državno pomoč morda priglasila še za nekatere
druge nefinančne družbe.
Vlada je v procesu priprave operativnih programov za strukturne in kohezijski sklad za
obdobje od 2014 do 2020. V obdobju 2007–2013 je bilo v okviru financiranja iz strukturnih
in kohezijskega sklada pod ciljem konvergence Sloveniji namenjenih 4 milijarde EUR.
Slovenske razvojne prednostne naloge so se izvajale prek treh programov: ‘krepitev
regionalnih razvojnih programov, ‘razvoj človeških virov’ in ‘razvoj okoljske in prometne
infrastrukture’.
Evropska investicijska banka
Leta 2013 so finančna sredstva EIB v Sloveniji znašala 747 milijonov EUR. Osredotočala so
se na MSP in podjetja s srednjo tržno kapitalizacijo, do katerih so se stekala predvsem prek
SID banke kot tudi komercialnih bank. V zadnjih petih letih (2008–2012) se je EIB zavezala,
da bo zagotovila finančna sredstva v višini približno 2,4 milijarde EUR za projekte, ki
promovirajo cilje EU v Sloveniji. EIB v Sloveniji deluje v vseh poglavitnih gospodarskih
sektorjih, od osnovne infrastrukture, energetike, proizvodnje in storitev do podpore lokalnih
finančnih ustanov majhnim in srednje velikim podjetjem, vse do spodbujanja produktivnega
sektorja, konkurenčnosti in ekonomije znanja.
Leta 2011 je EBRD sklenil prednostno posojilo v vrednosti 200 milijonov EUR
Termoelektrarni Šoštanj (100 milijonov EUR tega posojila je bilo sindiciranih) za
financiranje gradnje novega energetskega bloka. Projekt je sofinancirala EIB. V letu 2012 se
je banka pogovarjala z Ministrstvom za finance glede podelitve državnega poroštva za
posojilo EIB. Vprašanje je bilo uspešno rešeno in vlada je podpisala in ratificirala poroštveno
pogodbo. Leta 2012 je EIB Sloveniji odobrila doslej največje posojilo – v višini 500

5
6

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/pdf/ocp142_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_slovenia_en.pdf.
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milijonov EUR slovenski vladi za pomoč pri izvajanju Nacionalnega strateškega
referenčnega okvira Slovenije.
4.2.2. Mednarodne finančne ustanove
Mednarodni denarni sklad
Slovenija je članica MDS od razpada nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije
leta 1992 in odtlej zanjo ni bilo finančnega programa. Osebje sklada pozorno spremlja
makroekonomski razvoj in stanje v finančnem sektorju države, tudi prek nedavnega
Programa ocene finančnega sektorja in obiska osebja v oktobru leta 2013.7 Za zdaj sklad ni
prejel prošnje vlade za finančno pomoč niti ne pripravlja tovrstnega programa.
Mednarodna finančna korporacija (IFC)
Slovenija je v skupini Svetovne banke graduirala leta 2004 in s tem prešla v skupino razvitih
držav donatork. Četudi je slovenska vlada izkazala zanimanje za podporo IFC, lahko IFC na
tej točki razmišlja le o zagotavljanju finančnih sredstev slovenskim podjetjem, ki nameravajo
širiti dejavnost v druge dele regije.
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)
Slovenija se je OECD pridružila leta 2010, pred pristopom pa je izpeljala številne bistvene
pravne in regulativne spremembe, med katerimi je bila še posebej pomembna ustanovitev
agencije za upravljanje državnega premoženja (ki je bila medtem ukinjena). Leta 2011 in
2013 sta bili objavljeni poglobljeni poročili o državi, ki sta predstavljali analitični vnos za
delo banke.8

7

http://www.imf.org/external/np/ms/2013/102813.htm

8

http://www.oecd.org/economy/surveys/slovenia-2013.htm
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PRILOGA 1 – POLITIČNA OCENA
Slovenija je sprejela in izvaja načela večstrankarske demokracije, pluralizma in tržnega
gospodarstva skladno s pogoji iz 1. člena Sporazuma o ustanovitvi EBRD.
V veljavi sta ustavna in pravna ureditev, ki omogočata pluralno parlamentarno demokracijo.
Svet Evrope ocenjuje, da so delitev oblasti ter sistem zavor in ravnovesij v političnem
sistemu, varstvo človekovih pravic in varstvo manjšin ter smiselna vloga civilne družbe na
splošno usklajeni z mednarodnimi in evropskimi standardi. Po ocenah OVSE in Sveta Evrope
se volitve izvajajo tako, da so svobodne in usklajene z mednarodnimi standardi.
V obdobju od sprejetja prejšnje strategije je Slovenija napredovala na vseh področjih
demokratičnih reform, k čemur je pripomoglo tesnejše povezovanje z EU, katere članica je
postala leta 2004. Vendarle ostajajo nekateri izzivi v javni upravi in sodstvu, njuno
učinkovitost pa je po najnovejših ocenah EK mogoče še izboljšati.
Svobodne volitve in predstavniška vlada
Svobodne, poštene in konkurenčne volitve
Urad za demokratične institucije in človekove pravice pri Organizaciji za varnost in
sodelovanje v Evropi (OVSE/ODIHR) je ocenil, da je obstoječa zakonodajna ureditev
ustrezen temelj za izvajanje demokratičnih volitev. Zakonodaja se je po več reformah v
zadnjih letih izboljšala. Najnovejše spremembe vsebujejo uvedbo štiriodstotnega volilnega
praga za udeležbo pri razdelitvi poslanskih sedežev (v skladu z ustavo), najmanj 35-odstotno
kvoto zastopanosti spolov na kandidatnih listah, spremembe postopkov za imenovanje članov
v volilne komisije in razširitev seznama pravnih oseb, ki ne smejo financirati političnih
strank.
Vendar pa je nekatere zakonodajne vidike mogoče še izboljšati in razviti. Po mnenju
OVSE/ODIHR, ki mu pritrjuje tudi Evropska komisija za demokracijo skozi pravo pri Svetu
Evrope (Beneška komisija), se praksa, v skladu s katero imajo pripadniki italijanske in
madžarske narodne skupnosti dvojno volilno pravico in lahko glasujejo v volilni enoti
svojega stalnega prebivališča in v posebni volilni enoti svoje narodne skupnosti, razlikuje od
mednarodne dobre prakse in zavez OVSE glede enakosti volilne pravice. 9 Poleg tega je urad
predlagal tudi, da se v volilno zakonodajo vključi izrecna in še manjkajoča določba o
opazovanju volitev, ki naj določi pravice in obveznosti opazovalcev in postopek
akreditacije.10
Opazovalci ODIHR so prejšnje volitve ocenili kot »svobodne in poštene«, kar so potrdili tudi
drugi pristojni mednarodni opazovalci. Volitve so na splošno konkurenčne, začnejo se z
vključujočo registracijo kandidatov, tako da imajo volivci pestro izbiro, in potekajo mirno.
Kandidati lahko svobodno organizirajo volilne kampanje. Državna volilna komisija je
9

OVSE/ODHIR, Predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije, Misija za ocenjevanje volitev, končno
poročilo, 7. februar 2012; in Evropska komisija za demokracijo skozi pravo pri Svetu Evrope (Beneška
komisija), CDL-AD (2008) 013, Poročilo o dvojnem glasovanju pripadnikov narodnih manjšin.
10
OVSE/ODHIR, Predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije, Misija za ocenjevanje volitev, končno
poročilo, 7. februar 2012, str. 8.
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neodvisni organ, ki ga imenuje Državni zbor in ki skrbi za celoten potek volitev in za enotno
uporabo volilne zakonodaje, usklajuje delo nižjih volilnih komisij, objavlja izide volitev in
obravnava pritožbe. Delo volilne uprave na splošno uživa precej visoko zaupanje javnosti.
Ustava določa, da ima parlament (Državni zbor) 90 poslanskih sedežev, od katerih jih je 88
voljenih po proporcionalnem volilnem sistemu, dva poslanca pa italijanska in madžarska
manjšina volita po večinskem, preferenčnem volilnem sistemu. Zadnje splošne volitve so bile
4. decembra 2011, potekale so mirno in miroljubno in bile pristno pluralistične. Misija za
opazovanje volitev pri OSCE/ODHIR je ocenila, da so bile volitve izvedene dobro in
pregledno.
Delitev oblasti in učinkovit sistem zavor in ravnovesij
Slovenija ima ustavno in pravno ureditev za parlamentarno demokracijo – utemeljeno na
delitvi oblasti ter zavorah in ravnovesjih v političnem sistemu, neodvisnem zakonodajnem
telesu in dobro uveljavljenih postopkih zakonodajnega nadzora v predpisanih področjih
odločanja – in je usklajena z mednarodnimi in evropskimi standardi. Pristojnosti
zakonodajalca, da vlado pokliče k odgovornosti in da izvaja parlamentarni nadzor, so v veliki
meri usklajene z mednarodnimi standardi.
Parlament deluje v skladu z demokratično prakso. Predstavniki opozicije predsedujejo
določenemu številu parlamentarnih odborov. Predsednica vlade in ministri se mesečno
udeležujejo sej poslancev in odgovarjajo na poslanska vprašanja. Nanja odgovarjajo tudi
pisno. Ministri sodelujejo v postopkih interpelacije, ki jih vloži državnozborska opozicija, ter
na zasedanjih parlamentarnih odborov. Parlamentarni odbori in poslanci udejanjajo svojo
pravico do zakonodajnih pobud ali sprememb, vendar se na pobudo poslancev sprejme le
peščica zakonov.
Učinkovito izvajanje oblasti izvoljenih funkcionarjev
Slovenija ima institucionalno, pravno in finančno ureditev, tako da izvoljeni funkcionarji
lahko učinkovito izvajajo oblast, pri čemer jih ne omejuje nedemokratični veto ali
nedovoljeno vplivanje.
Civilna družba, mediji in sodelovanje
Obseg in neodvisnost civilne družbe
Civilnodružbene organizacije delujejo v zadovoljivem pravnem okolju. Obstaja raznovrstna
mreža ustanov, odgovornih za sodelovanje med vlado in civilnodružbenimi organizacijami,
vključujoč Svet za sodelovanje (ki združuje tako vladne predstavnike kot predstavnike civilne
družbe, predseduje pa mu predstavnik civilnodružbene organizacije) in posebno vladno
službo v vladi, ki skrbi za sodelovanje s temi organizacijami. Strategija za razvoj civilne
družbe že nekaj let ne velja več, prav tako je ni nadomestila nova, saj so se civilnodružbene
organizacije raje odločile za nov zakon kot bolj praktično in učinkovitejše orodje. Zakon (o
civilnodružbenih organizacijah) je še v pripravi in bo predvidoma sprejet leta 2014.
Postopek registracije civilnodružbene organizacije je preprost, kar pojasni njihovo ogromno
število (več kot 25.000) glede na velikost države. Preko 600 jih je združenih v Centru za
informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS). Dejavne so zlasti na
področju okolja, človekovih pravic, socialnih vprašanj, kulture, regionalnega razvoja in
razvojnega sodelovanja.
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Pravica do ustanavljanja sindikatov je uzakonjena in se v praksi spoštuje. Sindikati
tradicionalno uživajo zelo močno podporo v slovenski družbi in so zlasti dejavni v Državnem
svetu (več o tem v razdelku o Državnem svetu in »različnih načinih državljanske udeležbe«).
Neodvisnost in pluralizem medijev, ki delujejo brez cenzure
Medijsko okolje v Sloveniji je pestro, zapolnjujejo ga javni in zasebni izdajatelji
televizijskega programa, ki državljanom omogočajo spremljanje široke palete političnih
mnenj. Pluralizem v medijih, ki delujejo svobodno in brez cenzure, se je v preteklih letih na
splošno okrepil. Pravne podlage so večinoma uveljavljene in usklajene z mednarodnimi
standardi. Zakon o RTV ureja tudi nepristransko poročanje o politiki. Nadzor nad izvajanjem
Zakona o RTV opravljata Inšpektorat RS za kulturo in medije pri Ministrstvu za kulturo in
Tržni inšpektorat RS pri Ministrstvu za gospodarstvo.
Javni izdajatelj televizijskega programa (RTV Slovenija) ima tri nacionalne televizijske in
radijske kanale ter tudi nekaj regionalnih. RTV oddaja posebne programe za italijansko in
madžarsko manjšino. Komercialno televizijo predstavljajo tri glavne nacionalne postaje.
Televizija je glavni vir javnih informacij, saj so naklade tiskanih medijev dokaj omejene. V
zadnjih letih se je dostop do interneta znatno povečal. Po podatkih Mednarodne
telekomunikacijske zveze (ITU) se je delež prebivalstva z internetnim dostopom dvignil s
15,11 odstotka v letu 2000 na 70 odstotkov v 2012.11 Vloga družbenih medijev prav tako
postaja vse pomembnejša. Leta 2012 je 36,6 odstotka Slovencev dejavno uporabljalo
Facebook.12
Različni načini državljanske in politične udeležbe
Državljanska in politična udeležba se lahko uresničuje na različne načine. Poleg Državnega
zbora, v katerega so poslanci izvoljeni neposredno, ima Slovenija tudi Državni svet, ki v
zakonodajnem procesu opravlja sekundarno vlogo. Državni svet ima 40 članov iz vrst
različnih poklicnih skupin in lokalnih skupnosti, njegov namen pa je krepiti državljansko in
politično udeležbo. Ima pravico do odložilnega veta pred razglasitvijo zakona in lahko
zahteva parlamentarno preiskavo ali predlaga nove zakone. Državni svet je dodatni korektivni
mehanizem delovanja političnega sistema. Čeprav se v slovenski družbi in med političnimi
strankami mnenja o funkciji in organizaciji tega organa krešejo, slednji vseeno zagotavlja
boljšo zastopanost interesov posameznih poklicnih in socialnih skupin.
Sistem javnega posvetovanja se na splošno izvaja, čeprav se pravila morda ne izvršujejo
vedno.
Svoboda ustanavljanja političnih strank in obstoj organizirane opozicije
Ustava zagotavlja svobodno ustanavljanje političnih strank, ki se v praksi izvaja, kakor
nazorno kaže obstoj dokaj močne opozicije, ki lahko svobodno izvaja svoje volilne kampanje
in nasprotuje vladnim pobudam. Glavna opozicijska stranka trenutno zaseda 30 poslanskih
sedežev, njeni predstavniki pa vodijo kar nekaj parlamentarnih odborov in imajo večino v
številnih občinah. Na zadnjih splošnih volitvah v Sloveniji je sodelovalo 20 političnih strank,
sedem pa jih je zastopanih v parlamentu.

11
12

ITU (2012) http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
Internet World Stats (2012) http://www.internetworldstats.com/stats4.htm
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Pravna država in dostop do pravnega varstva
Vladavina prava
Zagotovljena so vsa potrebna zakonodajna in institucionalna jamstva za vladavino prava.
Državljani imajo pravico do brezplačnega in poštenega sojenja, velja prepoved samovoljnega
odvzema prostosti ali pripora. V letih pred vstopom v EU je Slovenija naredila korak naprej k
celostnim reformam v sodstvu, ki ga je prilagodila evropskim standardom in zakonodaji, delo
na tem področju pa se nadaljuje.
Neodvisnost sodstva
Ustava zagotavlja neodvisnost sodstva, uveljavljena so ključna jamstva za njegovo
nepristranskost.
Evropska komisija je ocenila Nacionalni reformni program za leto 2013 in Program
stabilnosti za Slovenijo in ugotovila, da sodni postopki kljub nedavnemu napredku in izrazito
pozitivnemu razvoju še vedno trajajo predolgo, zato število rešenih pravdnih in gospodarskih
zadev ostaja majhno.13
Enaka veljavnost zakonov za vlado in državljane
Napredek pri dostopu državljanov do pravnega varstva je viden. Zakon o dostopu do
informacij javnega značaja, ki vsakomur zagotavlja prost dostop do javne informacije
državnih organov ali organov lokalne samouprave, javnih agencij in skladov in nosilcev
javnih pooblastil, se izvaja. Prizadevanja gredo v smer oblikovanja sodobne, strokovne,
pregledne, vrednotene in državljanom prijazne javne uprave.
Učinkovite politike in institucije za preprečevanje korupcije
Skupina držav proti korupciji (GRECO)14 pri Svetu Evrope je ocenila, da so na voljo ustrezni
institucionalni in pravni okviri za ukrepanje proti korupciji. Ključni predpis je Zakon o
integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki je bil sprejet leta 2010 in spremenjen leto
pozneje. ZIntPK daje osrednjo vlogo pri nadzoru nad njegovim izvajanjem Komisiji za
preprečevanje korupcije (KPK), ki je neodvisen organ.
GRECO je v svojem drugem poročilu o skladnosti, sprejetem maja 2012, navedel obstoječa
neskladja pri izvajanju prejšnjih priporočil o preglednosti financiranja političnih strank.
Priporočal je namreč, da morajo biti na voljo podrobna finančna poročila političnih strank in
organizatorjev volilnih kampanj in da je treba okrepiti zmogljivost in kadre ustreznih
institucij za nadzor financiranja političnih strank in volilnih kampanj. Osnutek novega
zakona, ki naj bi izboljšal preglednost in odgovornost političnih strank in financiranje
volilnih kampanj, je že pripravljen. Vlada ga je že potrdila, Državni zbor pa ga mora še
sprejeti.
GRECO je leta 2012 začel nov krog ocenjevanja, ki je v teku, pri čemer je svojo pozornost
usmeril v preprečevanje korupcije med poslanci, sodniki in tožilci. V svojem poročilu,
13

Evropska komisija, Priporočila za države v letu 2013, Priporočila Sveta v zvezi z Nacionalnim reformnim
programom Slovenije za leto 2013 in mnenje Sveta o Programu stabilnosti Slovenije za obdobje 2012–2016, 29.
maj 2013.
14
Svet Evrope, Skupina držav proti korupciji (GRECO), Slovenija, Četrti krog ocenjevanja (preprečevanje
korupcije pri poslancih, sodnikih in tožilcih), Ocenjevalno poročilo, 30. maj 2013, stran 5.
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objavljenem oktobra 2012, je potrdil, da je Slovenija izboljšala pravila integritete za
poslance, sodnike in tožilce. Vendarle je tudi ugotovil, da si bo treba še prizadevati, da se
bodo poučili o integriteti in konfliktih interesov. Prvo poročilo o skladnosti, ki bo
obravnavalo izvajanje priporočil, namenjenih Sloveniji, se pričakuje v drugi polovici leta
2014.15
Slovenija ima po najnovejšem (2013) indeksu zaznave korupcije (CPI) organizacije
Transparency International eno najnižjih stopenj korupcije med državami na prehodu. Po CPI
se Slovenija uvršča na 43. mesto med 177 državami in skupaj z nekaterimi baltskimi
državami zaseda najboljše mesto med vsemi državami poslovanja EBRD.16
Državljanske in politične pravice
Svoboda govora, dostop do informacij, svoboda veroizpovedi in vesti, gibanja, združevanja,
zbiranja in zasebne lastnine
Državljanske in politične pravice se v Sloveniji na splošno spoštujejo. Zadnja ocena dela
Slovenije na področju človekovih pravic v okviru Rednega splošnega pregleda ZN (UPR) je
bila sprejeta junija 2010. Med priporočili Sloveniji so bila najpomembnejša naslednja:
pravice žensk (26,42 odstotka vseh priporočil), pravice otrok (23,58 odstotka) in manjšine
(16,98 odstotka). Slovenija je sprejela 90 odstotkov vseh priporočil, oblikovanih med
presojo.17
Slovenija je podpisnica vseh ključnih mednarodnih instrumentov o človekovih pravicah.
Ustava državljanom zagotavlja temeljne svoboščine in pravice, priznane po mednarodnem
pravu, sodišča pa mednarodne pogodbe izvršujejo neposredno, saj so nadrejene notranjemu
pravu. To pomeni, da se v celoti zagotavljajo svoboda govora, dostop do informacij, svoboda
veroizpovedi in vesti, gibanja, združevanja, zbiranja in zasebne lastnine. Diskriminacija na
podlagi spola, rase, jezika, veroizpovedi, narodnostnega ali socialnega izvora, premoženja ali
socialnega statusa je prepovedana z ustavo in ustreznimi zakoni. Pravica do zasebne lastnine
se načeloma spoštuje in varuje.
Zastopanost žensk, etničnih in drugih manjšin v politiki
Med podatki slovenskega statističnega urada ni informacij o etnični pripadnosti. Zadnji popis
prebivalstva, ki je zajel take podatke, je bil opravljen leta 2102, ko se je 83,06 odstotka
prebivalcev opredelilo za Slovence. Med manjšinami je največja srbska (1,98 odstotka
prebivalstva), sledita ji hrvaška (1,81 odstotka) in bošnjaška (1,1 odstotka).
Ustava in zakoni poseben status priznavajo italijanski in madžarski manjšini, ki sta
opredeljeni kot "avtohtoni", pa tudi romski skupnosti, za katero se uporabljajo določbe
Evropske okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin in Zakona o uresničevanju načela
enakega obravnavanja. Italijanska in madžarska manjšina – prva je ob popisu leta 2012 imela
2258, druga pa 6243 pripadnikov – uživata posebne pravice in visoko stopnjo varstva, zlasti
pri ohranjanju in razvoju identitete in kulture, rabi jezika, medijih, izobraževanju ter
sodelovanju v postopkih odločanja na državni in lokalni ravni. Predstavnikoma italijanske in
madžarske manjšine je zagotovljen po en sedež v parlamentu (Državnem zboru). Pripadniki teh
15

Svet Evrope, Skupina držav proti korupciji (GRECO), Slovenija, Tretji krog ocenjevanja (inkriminacija in
preglednost financiranja političnih strank) 2012–2012, in Četrti krog ocenjevanja (preprečevanje korupcije pri
poslancih, sodnikih in tožilcih), 2012.
16
Transparency International. Indeks zaznave korupcije (CPI), december 2012. Transparency International.
17
Združeni narodi, Splošni redni pregled (UPR), Slovenija, februar–junij 2010 in UPR Info Statistics.
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dveh skupnosti imajo de facto zagotovljeno pravico do dveh glasov na volitvah, čeprav je zakon
ne opredeljuje izrecno. OVSE/ODHIR in Beneška komisija sta pohvalila slovenske oblasti glede
spodbujanja sodelovanja manjšin v volilnem procesu, vendar menita, da dvojna volilna pravica
odstopa od načela enakosti glasovanja.

Romi (0,17 odstotka prebivalstva) se še vedno soočajo s težavami in na splošno živijo v
razmerah, ki ne dosegajo niti najnižjih standardov, kar še posebej velja za tiste, ki niso
avtohtoni in so se iz drugih območij nekdanje Jugoslavije naselili v Sloveniji po letu 1991.
Vprašanje Romov je bilo uvrščeno med prednostne naloge, napredek za izboljšanje njihovega
položaja pa je zadnja leta viden na različnih področjih, vključujoč posebne izobraževalne in
zaposlitvene projekte.
Med razpadom nekdanje socialistične Jugoslavije je bilo 26. februarja 1992 iz Registra
stalnega prebivalstva izbrisanih približno 25.000 posameznikov, ki so bili državljani nekdanje
SFRJ in so imeli stalno prebivališče prijavljeno v Sloveniji. Slovensko ustavno sodišče je
večkrat razsodilo, da je bil izbris neustaven. Leta 2006 je o zadevi odločalo Evropsko sodišče
za človekove pravice (ESČP) in ugotovilo kršitev 8. člena Evropske konvencije o človekovih
pravicah. Na zaprosilo slovenskih oblasti je bila sodba leta 2011 poslana v presojo Velikemu
senatu ESČP, ki je 26. junija 2012 sodbo potrdil.
Slovenija ima v zakonodaji opredeljene ključne elemente enakosti spolov. Ženske so dejavne
na lokalni, na nacionalni ravni pa je jih je nekaj na visokih predstavniških položajih, skupaj s
predsednico vlade in še dvema ministricama.
Zastopanost žensk v politiki se v zadnjem desetletju postopno veča. Število žensk, izvoljenih
v državni parlament, Evropski parlament in institucije lokalne samoupravne, se je povečalo
zlasti zaradi uvedbe kvot in lobiranja žensk. Kvote so se uvajale postopno, najprej z zakonom
o volitvah poslancev v Evropski parlament, nato z zakonodajo o lokalnih volitvah, nazadnje
pa še z zakonom o volitvah v nacionalni parlament. Na splošnih volitvah leta 2011 so bile
kvote prvič uveljavljene v celoti (35 odstotkov kandidatov). Delež žensk v državnem
parlamentu se je s 15 odstotkov v letih 2004 in 2008 dvignil na 31 odstotkov žensk v
parlamentu, izvoljenem leta 2011.
Čeprav Zakon o delovnih razmerjih določa, da morajo biti moškim in ženskam zagotovljene
enake možnosti in enaka obravnava glede plačila in drugih prejemkov, ki izhajajo iz
delovnega razmerja, ženske v povprečju zaslužijo 10 odstotkov manj od moških z enako
stopnjo strokovne usposobljenosti. Trg dela je glede spola neenak tako na horizontalni kot na
vertikalni ravni, saj ženske prevladujejo v storitvah, izobraževanju, turizmu in finančnem
posredništvu.
Prepoved nadlegovanja, ustrahovanja in mučenja
Ustava zagotavlja varstvo pred nadlegovanjem, ustrahovanjem in mučenjem in tako varstvo v
veliki meri izvaja v praksi.
Delegacija Evropskega odbora za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega
ravnanja ali kaznovanja (CPT) pri Svetu Evrope je na rednem obisku v Sloveniji februarja
2012 ocenila napredek, dosežen po prejšnjem obisku v letu 2006, zlasti obseg izvajanja
priporočil Odbora glede policijskega pridržanja in prestajanja zaporne kazni. Poročilo je bilo
objavljeno 19. julija 2013. CPT je potrdil, da si slovenske oblasti prizadevajo izboljšati
pogoje v zaporih, in ugotovil, da so materialni pogoji v policijskih prostorih za pridržanje na
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splošno zadovoljivi, čeprav imajo nekateri zapori še vedno težave s prenatrpanostjo. 18

18

Svet Evrope, Evropski odbor za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali
kaznovanja (CPT).
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PRILOGA 2 – IZBRANI EKONOMSKI KAZALCI
Slovenija
2008
Proizvodnja in izdatki
BDP
Zasebna poraba
Javna poraba
Bruto investicije v osnovna sredstva
Izvoz blaga in storitev
Uvoz blaga in storitev
Industrijska proizvodnja

3,4
2,3
5,9
7,1
4,0
3,7
2,5

Trg dela1
Bruto povprečni mesečni dohodek v gospodarstvu (letno povprečje)
Realna rast plač

8,3
2,5

Stopnja brezposelnosti (konec leta)
Cene
Cene življenjskih potrebščin (letno povprečje)
Cene življenjskih potrebščin (konec leta)
Fiskalni kazalci
Bilanca javnih financ
Javnofinančni prihodki
Javnofinančni odhodki
Javnofinančni dolg
Denarni in finančni sektor
Široki denarni agregat (M2, konec leta)
Krediti zasebnemu sektorju (konec leta)

4,3
5,5
1,8
-1,9
42,2
44,1
22,0
5,2
18,3

Neservisirana posojila v skupnih bruto posojilih (konec leta)
Obrestni in menjalni tečaji
Uradna obrestna mera operacij glavnega refinanciranja (ECB)
Zunanji sektor
Tekoči račun (konec leta)
Trgovinska bilanca
Izvoz blaga
Uvoz blaga
Neposredne tuje naložbe
Zunanji dolg
Javni zunanji dolg
Zasebni zunanji dolg
Memorandumske postavke
Prebivalstvo (konec leta, v milijonih)
BDP (v milijardah EUR)
BDP na prebivalca (v EUR)
Delež industrije v BDP (v odstotkih)
Delež kmetijstva v BDP (v odstotkih)
Neto neposredne tuje naložbe (v milijonih EUR)
Zunanji dolg/izvoz blaga in storitev (v odstotkih)
Široki denarni agregat (M2, konec leta v odstot. BDP 2012)
1 Številke

4,2
2,5

-5,4
-6,5
54,5
61,0
3,6
105,3
24,5
80,8
2.032
37,2
18.420
29,6
2,0
327,4
154,0
49,2

ne vključujejo delavcev emigrantov v tujini.
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2009

2010

2011

2012

(realna stopnja rasti v odstotkih)
-7,9
1,3
0,7
-2,5
-0,1
1,5
0,8
-4,8
2,5
1,3
-1,6
-1,3
-23,8
-15,3
-5,5
-8,2
-16,1
10,2
7,0
0,6
-19,2
7,4
5,6
-4,7
-17,4
6,2
2,2
0,0
(sprememba v odstotkih)
3,4
3,9
2,0
0,1
2,5
2,1
0,2
-2,4
(v odstotkih delovne sile)
6,4
7,8
8,7
9,5
(sprememba v odstotkih)
0,9
2,1
2,1
2,8
2,1
2,2
2,1
3,1
(v odstotkih BDP)
-6,3
-5,9
-6,3
-3,8
42,3
43,6
43,6
44,2
48,7
49,4
49,9
48,1
35,2
38,7
47,1
54,4
(sprememba v odstotkih)
2,5
1,6
2,5
-0,9
1,0
0,1
-3,5
-7,2
5,8
8,2
11,8
13,2
(konec leta v odstotkih na leto)
1,0
1,0
1,0
0,75
(v odstotkih BDP)
-0,5
-0,1
0,4
3,3
-1,3
-2,4
-2,7
-0,4
46,8
53,5
59,3
61,2
48,2
55,9
62,1
61,7
-1,3
0,8
2,0
-0,1
113,8
114,8
110,9
115,7
39,4
46,5
46,8
56,0
74,4
68,3
64,1
59,6
(v navedenih denominacijah)
2.047
2.050
2.055
2.059
35,4
35,5
36,2
35,3
17.349 17.320 17.610 17.172
27,0
26,1
26,5
27,0
2,1
2,2
2,4
2,3
-662,9
428,2
633,1
165,8
192,7
172,8
152,5
152,4
53,1
53,8
54,1
54,9

2013
ocena

2014
napoved

-1,7
n/v
n/v
n/v
n/v
n/v
n/v

-2,0
n/v
n/v
n/v
n/v
n/v
n/v

n/v
n/v

n/v
n/v

10,1

n/v

1,9
0,9

n/v
n/v

-4,4
n/v
n/v
n/v

n/v
n/v
n/v
n/v

-1,3
-23,9
20,9
(Okt.)

n/v
n/v
n/v

0,25

n/v

n/v
n/v
n/v
n/v
n/v
n/v
n/v
n/v

n/v
n/v
n/v
n/v
n/v
n/v
n/v
n/v

2.061
n/v
n/v
n/v
n/v
n/v
n/v
54,1

n/v
n/v
n/v
n/v
n/v
n/v
n/v
n/v

PRILOGA 3 – OCENA IZZIVOV PREHODA
Tabela in spremljajoče besedilo pod njo nudita celovito oceno izzivov prehoda po sektorjih
na osnovi Ocene izzivov prehoda Pisarne glavnega ekonomista iz leta 2013. Za vsak sektor
sta podani dve ločeni oceni, in sicer za strukturo trga in za ustanove v podporo trgu. Kot pri
vseh drugih državah lahko specifični izzivi prehoda, predstavljeni v 3. oddelku zgoraj, vodijo
le k omejenemu znižanju ocene bodisi za strukturo trga bodisi za ustanove, čeprav utegnejo
biti ti izzivi dovolj resni, da koristi prehoda v širšem smislu izpostavljajo tveganju in celo
narekujejo operativne odgovore te strategije za državo.
Sektorji
Podjetniški sektorji
Agroživilstvo
Proizvodnja in storitve
Nepremičnine
Telekomunikacije
Energija
Naravni viri
Trajnostna energija
Električna energija
Infrastruktura
Vode in odpadne vode
Mestni promet
Ceste
Železnice
Finančni sektorji
Bančništvo
Zavarovalništvo in druge finančne storitve
Finance MMSP
Zasebni lastniški kapital
Kapitalski trgi

Struktura trga

Ustanove v podporo trgu

Malo
Malo
Zanemarljivo
Malo

Srednje
Malo
Zanemarljivo
Zanemarljivo

Malo
Malo
Srednje

Malo
Malo
Malo

Malo
Malo
Srednje
Srednje

Malo
Malo
Srednje
Malo

Srednje
Malo
Srednje
Srednje
Srednje

Srednje
Malo
Malo
Srednje
Malo

Agroživilstvo
Struktura trga: Malo
Tržne ustanove: Srednje
Ključni izzivi: (i) pospešiti prodajo preostalih neposrednih in posrednih državnih lastniških
deležev, da bi okrepili vsesplošno učinkovitost sektorja; (ii) izboljšati dostop do financiranja
za pridelovalce na primarni ravni.
Slovenija je vključena v Skupno kmetijsko politiko Evropske unije vse od svojega pristopa
leta 2004. Kot država članica EU ima Slovenija veliko korist od kmetijske podpore EU,
čeprav je ta bistveno manjša kot v nekaterih drugih državah članicah. Po reformi SKP leta
2013 bo raven pomoči postala konvergentna, kar bo zagotavljalo, da nobena država članica
ne bo pridobila manj kot 75 odstotkov od povprečja Skupnosti do leta 2019. Majhne zasebne
kmetije so obstajale še pred neodvisnostjo. Privatizacija kmetijskega sektorja je zaključena,
čeprav ima država še vedno posredne ali neposredne deleže v številnih agroživilskih družbah.
Izboljšanje učinkovitosti je bilo nekoliko ovirano zaradi premajhne odprtosti za neposredne
tuje naložbe v sektor, vendar se tudi to spreminja, saj je veliko družb, vključno z
agroživilskimi podjetji, zdaj naprodaj tujim strateškim partnerjem v kontekstu razreševanja
bilanc stanja komercialnih bank v lasti države. Maloprodajni sektor je zelo razvit. Raven
spretnosti in znanj je zelo visoka. Potrebno je izboljšati institucionalni okvir v zvezi z
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izgradnjo skladišča ali registracije kmetije. Sledljivost proizvodov še vedno ostaja izziv.
Dostop do financiranja za pridelovalce na primarni ravni ostaja omejen.
Proizvodnja in storitve
Struktura trga: Malo
Tržne ustanove: Malo
Ključni izzivi: (i) zmanjšati neposredno in posredno vključenost države v tem sektorju preko
ponovnega zagona privatizacije in odprodaje podjetij, katerih lastniki so banke v lasti
države; (ii) podpreti prestrukturiranje podjetniškega sektorja, ki trpi zaradi kompleksnih
struktur delničarjev, slabega korporativnega vodenja in previsokih finančnih vzvodov.
Ocena za tržne inštitucije se je pred kratkim spremenila z »zanemarljivo« na »malo«, kar
odraža zmanjšanje ocene za politiko konkurenčnosti. Zaradi slovenske tradicije, po kateri
oblikovanje politik temelji na soglasju, je bil napredek pri strukturnih reformah počasnejši
kot v drugih srednjeevropskih državah. Industrijski sektor še vedno trpi zaradi visoke stopnje
vključenosti vlade, finančna kriza pa je še dodatno osvetlila potrebo mnogih podjetij po
obsežnem finančnem in poslovnem prestrukturiranju, da bi postala mednarodno konkurenčna.
Posredno državno lastništvo je splošno prisotno bodisi prek bank v državni lasti bodisi prek
skladov, kot sta KAD (pokojninski in investicijski sklad) in SOD (slovenski odškodninski
sklad). Sprejemanje odločitev v podjetjih je včasih počasno, rezultati pa izkrivljeni, saj je
potrebno pridobiti odobritev številnih deležnikov, pogosto tudi vladnih. Zakonodajni in
institucionalni okvir za prestrukturiranje in insolventnost je bil nedavno spremenjen s
spremembami in dopolnitvami zakona o insolventnosti, ki so bile sprejete na začetku
decembra 2013. V začetku leta 2013 je vlada sprejela nov program privatizacije. Vendar pa
bodo rezultati privatizacijskih prizadevanj najverjetneje odvisni od realističnosti pričakovanj
glede vrednotenj ter od široke politične podpore lastništvu in prestrukturiranju s strani tujih
strateških lastnikov. Vlada, ki je nastopila mandat marca 2013, namerava nadaljevati s temi
reformami, vključno s prenosom nekaterih neservisiranih terjatev na Družbo za upravljanje
terjatev bank (DUTB) zaradi prestrukturiranja. Pričakuje se ustanovitev Slovenskega
državnega holdinga (SDH), ki bo temeljil na preoblikovanju trenutne Slovenske
odškodninske družbe (SOD). Naloga te agencije je izvajati načrte za privatizacijo, s katerimi
se je dolgo odlašalo, ter uveljaviti dobro prakso korporativnega upravljanja v preostalih
državnih podjetjih. Kljub temu pa obstaja tveganje, da se bo izvajanje politike upočasnilo
zaradi dolgega trajanja varčevalnih ukrepov, pa tudi zaradi vpliva, ki ga ima prestrukturiranje
podjetij na delovna mesta. Organ za konkurenco še do lanskega leta ni bil popolnoma
neodvisen od vlade, primanjkovalo pa mu je tudi ustreznih virov. Velik upad zadev s
področja konkurence je bil eden izmed dejavnikov, ki je lansko leto privedel do znižanja
bonitetne ocene za državo, skupaj z dolgotrajno neuspelimi poizkusi, da bi razrahljali državno
lastništvo in uvedli standarde učinkovitega korporativnega upravljanja. V lanskem letu je
izjemna reforma pripeljala do ustanovitve neodvisnega organa za nadzor konkurence z
večjim številom zaposlenih. Kljub reformi pa je treba ovrednotiti dejavnost izvrševanja
organa za nadzor konkurence ter spremljati napredek pri prestrukturiranju in privatizaciji.
Nepremičnine
Struktura trga: Zanemarljivo
Tržne ustanove: Zanemarljivo
Ključni izzivi: Sektor je že precej dobro razvit, čeprav bi bilo moč še izboljšati regionalno
turistično infrastrukturo, za veliko gradenj pa po krizi obveznosti niso izpolnjevane.
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Sektor nepremičnin je doživel nagel razvoj v obdobju od pristopa k EU do nastopa finančne
krize leta 2008/09. Razvile so se nove vrste premoženja kot tudi novi finančni inštrumenti.
Povečana potrošnja je privedla do močne rasti maloprodajnega sektorja, medtem ko je
izboljšana infrastruktura sprožila množična vlaganja v stanovanjski sektor, še zlasti v
Ljubljani. V Sloveniji so se na trgu relativno dobro uveljavile inovativne gradbene
tehnologije po regionalnih standardih, vendar pa regionalna mesta še naprej zaostajajo za
prestolnico v turistični infrastrukturi. Od finančne krize dalje za veliko gradenj, ki so jih
financirale banke, obveznosti niso bile izpolnjevane, učinkovito prestrukturiranje pa se še ni
začelo. Zakonodajni okvir za hipoteke je relativno učinkovit. Primarna in sekundarna
zakonodaja v podporo trajnostnim vidikom nepremičnin (energetska učinkovitost, vpliv na
okolje) je dobro razvita, dobra pa je tudi raven osveščenosti javnosti o trajnostnih zadevah.
Telekomunikacije
Struktura trga: Malo
Tržne ustanove: Zanemarljivo
Ključni izzivi: (i) privatizacija Telekoma Slovenije, prvotnega operaterja stacionarne telefonije,
in Mobitela, vodilnega operaterja mobilne telefonije.

Sektor telekomunikacij regulira Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike
Slovenije (APEK). Regulativni okvir je že relativno dobro razvit in na splošno skladen z
zahtevami EU.
Sektor stacionarnih telefonskih linij še vedno obvladuje prvotni operater Telekom Slovenije,
ki ga nadzira država in ki je zdaj določen za privatizacijo. Konkurenca preostalih
operaterjev/ponudnikov kabelske televizije, kot je Telemah, se povečuje. V segmentu
mobilne telefonije si konkurirajo štirje operaterji: Mobitel (mobilna veja Telekoma Slovenije),
Si.mobil, Tušmobil in T2, ter številni operaterji mobilnega virtualnega omrežja (MVNO-ji).
V segmentu mobilne telefonije še vedno prevladuje Mobitel, vendar pa se je njegov delež
sčasoma zmanjšal. Uveljavitev interneta v Sloveniji se lahko primerja z zahodnoevropskimi
državami. Storitve hitrega interneta LTE/4G so se v Sloveniji že zagnale, kar je še izboljšalo
pogoje za lažji dostop do širokopasovnega interneta. Storitve DSL in kabelske širokopasovne
storitve so široko dostopne, pri čemer je najvidnejši akter na trgu SiOL, internetna veja
Telekoma Slovenije, konkurirajo pa mu ponudniki internetnih storitev in kabelski operaterji.
Naravni viri
Struktura trga: Malo
Tržne ustanove: Malo
Ključni izzivi: (i) povečati sodelovanje in konkurenčnost zasebnega sektorja na vseh ravneh
vrednostne verige nafte in plina in pospešiti privatizacijo sredstev v rudarskem sektorju, ki so
v lasti države; (ii) povečati konkurenčnost in zmanjšati koncentracijo na trgu sektorja za
distribucijo nafte in oskrbo s plinom; (iii) pospešiti sprostitev cen za goriva in (iv) zagotoviti
neodvisnost Javne agencije RS za energijo.
Slovenija ima nekaj manjših virov nafte in zelo skromna nahajališča zemeljskega plina. Za
pokrivanje svojih energetskih potreb se država v glavnem opira na uvoz. Aktivnih naftnih
rafinerij ni več, saj so rafinerijo Nafta Lendava leta 1999 zaprli iz gospodarskih razlogov.
Slovenija ima tudi skromne dokazane rezerve v premogu. Strateških nahajališč nima,
zmogljivosti za skladiščenje plina pa trenutno najema v Avstriji in na Hrvaškem.
Država je še naprej bistveno udeležena pri glavnih družbah, ki se ukvarjajo tako z nabavo kot
s prodajo. V naftnem sektorju nabave prevladuje nacionalna družba za izkoriščanje,
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proizvodnjo in predelavo, Nafta Lendava, ki jo nadzoruje država in je bila leta 2002 pravnoformalno razdeljena na neodvisna panožna hčerinska podjetja, ki so v 100-odstotni lasti
obvladujoče družbe. Naftni sektor je na področju prodaje odprt in konkurenčen, vendar na
njem kljub temu prevladuje družba Petrol d.d.. Plinski trg je bil nominalno v celoti odprt za
industrijske odjemalce julija 2004, za vse preostale odjemalce pa julija 2007, vendar se do
zdaj na trgu ni pojavil še noben pomemben alternativni ponudnik na debelo. Geoplin, družba
za zemeljski plin, ki je v državni lasti, je glavni dobavitelj plina v Sloveniji in ima v lasti tudi
plinsko omrežje, z industrijskimi odjemalci pa ima podpisane dolgoročne pogodbe. Družba je
odgovorna za praktično vso nabavo, prenos in prodajo plina na debelo v državi. Distribucija
plina do gospodinjstev in komercialnega sektorja poteka preko približno 17 komunalnih
podjetij, od katerih jih je 7 zasebnih koncesionarjev. Pridobivanje premoga obvladuje
Premogovnik Velenje, v celoti v lasti države.
Regulativni in zakonodajni okvir v glavnem nudi podporo, vendar pa cene nafte in nekaterih
naftnih derivatov (bencina in utekočinjenega naftnega plina) regulira vlada, trošarine pa
služijo za izravnavanje nihanj svetovnih cen. Glede na število vladnih intervencij je bila
neodvisnost Agencije za energijo v preteklosti že postavljena pod vprašaj.
Trajnostna energija
Struktura trga: Malo
Tržne ustanove: Malo
Ključni izzivi: (i) prenos in izvajanje Direktive EU iz leta 2012 o učinkovitosti rabe končne
energije in pospeševanje projektnih dejavnosti na področju trajnostne energije ter (ii)
okrepitev podpornih mehanizmov za projekte obnovljive energije.
V veljavi je ustrezen pravni in institucionalni okvir za trajnostno energijo. Cene energije
spodbujajo naložbe v energetsko učinkovitost. Podporni sistemi za energetsko učinkovitost in
obnovljivo energijo so usklajeni s prakso EU, čeprav rezultati še vedno zaostajajo za
povprečjem EU. Glavni podporni sistem za obnovljivo energijo je sistem zagotovljenih
odkupnih cen električne energije iz obnovljivih virov s prednostnim dispečiranjem. Julija
2009 je bil oblikovan tudi sistem za izboljšanje diferenciacije odkupnih cen, ki bi upoštevala
tehnologijo, velikost in zmogljivost, vendar se je njegov sprejem odložil, da bi bilo mogoče
pripraviti dodatne ocene. Izvaja se podnebna politika, s katero se dosegajo cilji EU 20/20/20.
Med še nerešenimi izzivi je prenos in izvajanje direktive EU iz leta 2012 o energetski
učinkovitosti in pospeševanje projektnih dejavnosti na področju trajnostne energije. Potrjen je
nov akcijski načrt za obnovljive vire energije v obdobju 2010 do 2020, ki je skladen s cilji
EU.
Električna energija
Struktura trga: Srednje
Tržne ustanove: Malo
Ključni izzivi: (i) povečanje sodelovanja zasebnega sektorja na trgu proizvodnje in (ii)
povečanje čezmejne prodaje zasebnega sektorja.
Dosežen je bil napredek pri izboljšanju strukture trga v sektorju električne energije, in sicer
se je ta ločil na proizvodnjo, prenos in distribucijo, čeprav vse te dejavnosti ostajajo v polni
lasti države. Poleg tega je julija 2007 Slovenija popolnoma odprla svoj trg električne energije,
kar pomeni, da lahko vsak odjemalec električne energije izbere svojega dobavitelja. Vendar
pa je sodelovanje zasebnega sektorja še vedno omejeno, enako pa velja tudi za konkurenčnost
znotraj sektorja. Predvsem velja omeniti, da je država še vedno večinski lastnik vseh
35

proizvodnih zmogljivosti. Po drugi strani pa se je povečalo sodelovanje zasebnega sektorja,
saj na maloprodajnem trgu aktivno sodeluje 14 dobaviteljev. Kakovost slovenskih ustanov se
je izboljšala. Obstaja neodvisni regulator. Nekatere tarife odražajo stroške, vendar še vedno
obstaja navzkrižno subvencioniranje od industrijskih odjemalcev do gospodinjstev. Obstaja
sistem zagotovljenih odkupnih cen, ki podpira razvoj obnovljive energije, zagotovljeni odkup
ter izplačevanje podpor pa sta zdaj v pristojnosti tržnega operaterja v lasti države. Proti vladi
poteka postopek za ugotavljanje kršitev, ker ni uspela ustrezno izvajati pravil, s katerimi naj
bi povečali zmogljivosti in preglednost trga s plinom in trga z električno energijo, in ker ni
uspela vzpostaviti ustreznega alternativnega sistema za razreševanje sporov, ki bi bil na voljo
odjemalcem.
Vode in odpadne vode
Struktura trga: Malo
Tržne ustanove: Malo
Ključni izzivi, ki ostajajo, so: (i) razvoj izboljšanih pogodbenih dogovorov, osnovanih na
spodbudah; in (ii) popolna odprava navzkrižnega subvencioniranja med skupinami
potrošnikov.
Nadzor nad lokalno infrastrukturo izvajajo občine. Vodna gospodarstva so običajno delniške
družbe v lasti občin. V sektor vodarstva je delno vključen tudi zasebni sektor v obliki
koncesij in pogodb o upravljanju. Poslovna in finančna uspešnost je na splošno dobra, v
veljavi je ustrezen postopek merjenja in zaračunavanja. Tarife, ki jih določajo občine, krijejo
na splošno vse stroške, čeprav so na voljo tudi visoka nepovratna sredstva za vlaganja.
Mestni promet
Struktura trga: Malo
Tržne ustanove: Malo
Izzivi, ki ostajajo, so povezani z: (i) nekaterimi nadaljnjimi izboljšavami pogodb za javne
službe ter njihovo polno uporabo v manjših mestih ter (ii) nadaljnjim odprtjem reguliranih
sektorjev mestnega prometa.
Nadzor nad lokalno infrastrukturo izvajajo občine. Po vsej državi je prišlo do bistvene
liberalizacije prog mestnega prometa. Poslovna in finančna uspešnost je na splošno dobra, pri
čemer tako javni kot zasebni ponudniki storitev delujejo znotraj ustreznih pogodbenih
razmerij. Čeprav je na razpolago komercialno financiranje, so nepovratna sredstva še vedno
precej razširjena pri povečevanju osnovnega kapitala občinskih družb.
Ceste
Struktura trga: Srednje
Tržne ustanove: Srednje
Izzivi prehoda ostajajo na naslednjih področjih: (i) krepitev konkurence pri vzdrževanju cest;
(ii) razvoj pogodb na podlagi rezultatov in (iii) razvoj projektov javno-zasebnega partnerstva.
Direktorat za ceste je delno neodvisno telo v okviru Ministrstva za promet. Odgovornost za
delovanje, vzdrževanje in izgradnjo avtocestnega omrežja je bila leta 1993 dodeljena družbi
DARS (v 100-odstotni državni lasti). Zasebni sektor je vključen v izgradnjo in redno
vzdrževanje omrežja že od začetka devetdesetih let dalje, vendar pa je konkurenca omejena,
saj ta dela običajno prevzema omejeno število domačih podjetij. Nadomestilo za uporabo cest
vključuje davek na motorna vozila, trošarine za gorivo, dajatev za uporabo vozila v cestnem
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prometu in dajatev za onesnaževanje okolja ter zadošča za pokrivanje stroškov, povezanih s
cestami. Obstoječa zakonodaja o koncesijah je zelo dobra, vendar pa do zdaj ni bil zaključen
še noben projekt javno-zasebnega partnerstva.
Železnice
Struktura trga: Srednje
Tržne ustanove: Malo
Ključni izzivi, ki ostajajo, so: (i) izboljšanje finančnega položaja osnovnih železniških
podjetij; (ii) ustanovitev polno delujočega, neodvisnega regulatorja ter (iii) liberalizacija
dostopa po tirih in okrepitev konkurence na trgu.
V sektorju železnic so bile operativne funkcije ločene od funkcij določanja politike; izpeljana
je bila ločitev osnovnih železniških dejavnosti (infrastruktura, potniški, tovorni promet, itd.),
stranske storitve pa so bile odprodane. Leta 2004 so se Slovenske železnice (SŽ)
preoblikovale v holding s popolnoma ločenimi hčerinskimi družbami za tovorni promet,
potniški promet in infrastrukturo. Dostop do infrastrukture je omogočen, vendar si na trgu
konkurira le omejeno število upravljavcev. Tarife za tovorni promet so se sprostile, sprejet pa
je bil tudi okvir za obvezne javne storitve. Ta reformna prizadevanja so v veliki meri skladna
z direktivami EU.
Bančništvo
Struktura trga: Srednje
Tržne ustanove: Srednje
Ključni izzivi: (i) privatizirati in rekapitalizirati banke v državni lasti, (ii) izboljšati strukturo
financiranja in zmanjšati odvisnost od kratkoročnega grosističnega financiranja (iii) rešiti
vprašanja kakovosti posojil in obsega neservisiranih posojil.
Navkljub članstvu v evrskem območju slovenski bančni sektor zaostaja v prehodu. Ključni
izzivi so še vedno prisotna prevlada in slabo stanje bank v državni lasti ter precejšna
odvisnost od grosističnih virov zunanjega financiranja, s katerimi se polni vrzel med
bančnimi sredstvi in BDP v višini 128 odstotkov in med depoziti in BDP v višini 96
odstotkov. Obremenitveni testi Evropskega bančnega organa (EBA) v letu 2011 so potrebe
rekapitalizacije slovenskih bank ocenili na 1,5 milijarde EUR, več kot 4 odstotke BDP.
Medtem ko je trg pričakoval izhod iz dolgotrajne bančne krize, je rast posojil postala
negativna ob spoprijemanju bank z upočasnjevanjem gospodarstva, obsežnimi
neservisiranimi posojili, težavami pridobivanja novih grosističnih virov financiranja, pritiski
na kapital in posebnim davkom na bilančno vsoto bank, ki je bil vpeljan avgusta 2011.
V Sloveniji deluje 25 bank, ki zagotavljajo relativno visoke ravni finančnega posredništva
(razmerje med krediti zasebnemu sektorju in BDP je 79 odstotkov). 11 bank ima tuje
lastništvo, tri od njih so podružnice tujih bank. Četudi Banka Slovenije poroča, da je državno
lastništvo na ravni 23 odstotkov lastniškega kapitala tega sektorja, predstavljajo banke v
državni lasti več kot polovico bančnih sredstev, kar vključuje Ljubljansko banko d.d (25,3
odstotka sredstev sistema), Novo Kreditno banko Maribor d.d. (9,6 odstotka), SID banko
(izvozno in razvojno banko v državni lasti; 9 odstotkov) in Abanko Vipa d.d (7,9 odstotkov).
Decembra 2012 je belgijski KBC privolil v prodajo 22-odstotnega deleža v NLB, ki ga je
državi prodal z izgubo; posel se je zaključil marca 2013, s tem pa se je državno lastništvo
utrdilo. 49 odstotkov NKBM – druge največje banke v državi – je bilo prek prve javne
ponudbe prodanih decembra 2007, banka pa je leta 2011 vstopila na Varšavsko borzo.
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Vendar je bilo junija 2013 več kot 80 odstotkov NKBM v državnih rokah, le 2 % pa v lasti
vlagateljev na WSE.
Kazalniki učinkovitosti in produktivnosti bančnega sektorja so dosledno nižji kot v drugih
novih državah članicah, segment pa je izkusil pomanjkanje grosističnega financiranja in hitro
slabšanje kakovosti sredstev, pri čemer je uradni delež neservisiranih posojil 14,6-odstoten,
OECD pa ga je v poročilu iz aprila 2013 ocenil na 19 % vseh posojil (približno 7 milijard
EUR). Čezmerna uporaba finančnega vzvoda v podjetniškem sektorju (ki je med najvišjimi v
EU) in pravzaprav ničelna rast od rekordne recesije leta 2009 sta pripeljala do kulture
nenehnega obnavljanja posojil: posojila, obnovljena za namene prestrukturiranja posojil, so
leta 2011 predstavljala 43 odstotkov vseh novih posojil. Zmogljivost za ustrezno
strukturiranje bančnih posojil in sklepanje dogovorov med upniki je izjemno omejena.
Količnik kapitalske ustreznosti celotnega bančnega sistema je vztrajal tik pod 12 odstotki,
vendar pa to na splošno ne velja za pomembno, glede na priznane potrebe po rekapitalizaciji
največjih bank.
Po nezadostnih kapitalskih injekcijah v banke v državni lasti in rezultatih obremenitvenih
testov, ki jih je EBA izpeljala leta 2011, je vlada sprejela Zakon o ukrepih Republike
Slovenije za krepitev stabilnosti bank, ki je postavil temelje za ustanovitev Družbe za
upravljanje terjatev bank (DUTB), na katero bi se prenesle terjatve iz tistih bank, za katere bi
vlada ugotovila, da nimajo zadostnega kapitala, kar bi posledično lahko ogrozilo stabilnost
finančnega sistema. DUTB je bil uradno vpisan v sodni register marca 2013 in pričakuje se,
da se bo osredotočil na tri banke v državni lasti: NLB, NKBM in Abanko. NLB naj bi prvi
paket slabih terjatev v vrednosti 2 milijard EUR na družbo prenesel junija 2013. Rebalans
proračuna, ki ga je parlament sprejel julija 2013, vključuje 1,2 milijarde EUR (3,4 odstotke
lanskega BDP) za rekapitalizacijo bank.
Bančna kriza v Sloveniji je pokazala, da Banka Slovenije ni imela zadostnih pooblastil in
zmogljivosti za posredovanje in reševanje bank. Nadzorne pristojnosti bi bilo treba
izpopolniti tudi glede možnosti, da se delničarje prisili v dokapitalizacijo, ter na drugih
področjih.
Zavarovalništvo in druge finančne storitve
Struktura trga: Malo
Tržne ustanove: Malo
Ključni izzivi: (i) nadaljnje zmanjševanje lastništva države v sektorju zavarovalništva s
privatiziranjem preostale velike družbe v lasti države; (ii) nadaljnji razvoj nabora
zavarovalnih produktov ter spretnosti in znanja v panogi; (iii) krepitev neodvisnosti
regulatorja
Kot pri bančništvu je tudi ta sektor v Sloveniji relativno dobro razvit, ključni izziv za
nebančne finančne storitve pa ostaja koncentracija in prevlada države v sektorju, predvsem
gre tu za še vedno prevladujoči tržni delež zavarovalnic v lasti države. Koristno bi bilo
nadaljevanje pokojninske reforme in odprtje 2. stebra. Zakonodaja in predpisi na področju
zavarovalništva skoraj ustrezajo standardom IAIS (Mednarodno združenje zavarovalniških
nadzornikov), čeprav obstaja še nekaj možnosti za izboljšanje korporativnega upravljanja v
sektorju zavarovalništva, kot tudi za krepitev neodvisnosti zavarovalniškega regulatorja in
preglednosti njegovega odločanja. Na trgu deluje 15 zavarovalnic in 2 pozavarovalnici. V
letu 2012 je zavarovalniški sektor zabeležil 2,6-odstotni padec premij v primerjavi z istim
obdobjem prejšnjega leta. Delež zavarovalnih premij v BDP je 5,7 odstotka in ne zaostaja
bistveno za povprečjem EU27, ki je 8,2 odstotka. Premije za premoženjsko zavarovanje
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predstavljajo 71 odstotkov, za življenjsko pa 29 odstotkov. Čeprav zavarovalnice v lasti
države ostajajo prevladujoči akterji na trgu (in delujejo tudi kot standardni ponudniki
zavarovanj za potrošniške kredite), so v zadnjih letih zasebne zavarovalnice in pokojninski
skladi zasebnih upravljavcev doživeli dinamično rast. Distribucija preko bank in drugih poti
se je povečala, vendar pa več kot polovico premij še vedno ustvarijo zavarovalniški agenti.
Trg premoženjskega zavarovanja je visoko skoncentriran, saj 5 najvidnejših akterjev pokriva
kar 96 odstotkov trga, deloma tudi zaradi predhodnih združitev Zavarovalnice Triglav s
Triglav zdravstveno zavarovalnico ter Zavarovalnice Maribor s Tilio, ki sta postala akterja
številka 1 in številka 3 (takrat še oba pod nadzorom države). V letu 2012 je banka NKBM v
državni lasti začela proces odprodaje 51-odstotnega deleža v akterju št. 3, Zavarovalnici
Maribor; prodaja Savi Re je bila zaključena v letu 2013. Gledano v celoti je državni delež v
sektorju 32,5-odstoten (če je prag državno lastništvo nad 50 odstotki); vsi državni deleži
skupaj pa so po prodaji Zavarovalnice Maribor padli s 77 na 56,6 odstotkov. Razpon
zavarovalnih produktov, ki so trenutno na razpolago na trgu, bi lahko še nadgradili; na voljo
je zelo malo produktov življenjskega zavarovanja in uveljavitev na trgu je nizka glede na
raven dohodkov. V pripravi je nov zakon o zavarovalništvu, ki bi omogočil prenos evropske
direktive Solventnost II. Novi režim po direktivi Solventnost II naj bi začel veljati s 1.
januarjem 2014.
Obstaja dejaven sektor investicijskih skladov s 139 investicijskimi skladi (od katerih imata le
dva več kot 7-odstotni delež), večina jih je vzajemnih. Sektor je imel od marca 2011 v
upravljanju 2,3 milijarde sredstev. Tudi v tem sektorju prevladujejo banke, saj kar 40
odstotkov sredstev upravljajo bankam pridruženi investicijski upravljavci.
V segmentu lizinga je Slovenija med bolje razvitimi državami EBRD, saj predstavljajo
lizinška sredstva 8,9 odstotkov BDP, kar Slovenijo uvršča na drugo mesto za Estonijo in
precej nad povprečje EU. Pet največjih lizinških družb pokriva približno 75 odstotkov
sektorja. Večji delež lizinških dejavnosti (70 odstotkov v letu 2010) predstavlja sektor
nepremičnin (predvsem poslovne stavbe in objekti v najemu). Obseg lizinga nepremičnin že
od leta 2008 strmo pada.
Sistema zasebnega prostovoljnega in obveznega pokojninskega zavarovanja delujeta, vendar
je 2. steber odprt le za določene poklice. Pokojninska reforma je predmet razprave, saj je
možno, da sistem glede na hitro staranje prebivalstva ni vzdržen. Pokojninsko reformo, s
katero se je upokojitvena starost dvignila, je parlament sprejel decembra 2012, veljati pa je
začela januarja 2013. Upokojitvena starost se bo dvignila na 65 let (oziroma na 60 pri 40 letih
delovne dobe), z delnimi nadomestili pa bodo vpeljane spodbude za nadaljevanje dela.
Uveljavljenost hipotek je skromna, saj predstavljajo le 7,9 odstotka BDP, čeprav so na
razpolago daljše dobe odplačevanja kot na večini trgov - tipična doba je do 25 let.
Mikro, mala in srednje velika podjetja
Struktura trga: Srednje
Tržne ustanove: Malo
Ključni izzivi: (i) povečanje ponudbe bančnih specializiranih finančnih produktov za MSP,
večja prisotnost družb tveganega kapitala, ki nudijo finančna sredstva novoustanovljenim
podjetjem in (ii) izboljšanje kakovosti in obsega kreditnih informacij, ki so na voljo
posojilodajalcem.
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Mikro, mala in srednja velika podjetja (MMSP) igrajo pomembno vlogo v državi. V letu
2011 so po ocenah zaposlovala kar 70,6 odstotkov vseh zaposlenih in ustvarila skoraj 63
odstotkov dodane vrednosti nefinančnih podjetij. Komercialne banke so aktivno posojale
MMSP, vendar pa sta povečano zavračanje tveganja in podkapitalizacija skupaj s hitrim
naraščanjem neodplačevanja posojil prekomerno omejila dostop MMSP do posojil.
Zakonodaja o zavarovanjih s premoženjem kot tudi zelo nizki stroški registracije zavarovanja
s premoženjem podpirajo posojila MMSP. Vendar pa je potrebno kreditne informacije
izboljšati in poglobiti tako po obsegu kot po kakovosti, saj je pokritost z registrom finančnega
premoženja še vedno nizka. Konec leta 2011 so se banke in hranilnice v Republiki Sloveniji
odločile, da bodo ustanovile neodvisni kreditni urad, Kreditni biro Sisbon d.o.o., za
upravljanje slovenske baze podatkov, ki vsebuje informacije o zadolženosti posameznikov in
samostojnih podjetnikov. Ta zdaj pokriva 98 odstotkov prebivalstva. Slovenija je pred
kratkim v svoj sistem zemljiške knjige uvedla elektronske postopke ter tako zmanjšala
stroške in povečala učinkovitost sistema. Tudi postopek insolventnosti je poenostavljen. Da
bi izboljšali dostop MMSP do zagonskega kapitala, se je izvedla vrsta aktivnosti, sprejeta pa
je bila tudi ustrezna zakonodaja.
Leta 2007 je vlada sprejela Zakon o družbah tveganega kapitala ter uvedla posamezne davčne
olajšave za vlaganja družb tveganega kapitala v hitro rastoča mala in srednje velika podjetja.
Le nekaj zasebnih in javnih družb tveganega kapitala financira zagonski kapital ali nudi
posojila podjetnikom na začetku poti. Financiranje s strani poslovnih angelov je na nizki
ravni, saj dosega le 0,025 odstotkov BDP, kar pa je vseeno veliko več kot v drugih državah v
regiji (Poljska). V odgovor na krizo je vlada leta 2009 uvedla dodatne ukrepe za
zapolnjevanje vrzeli financiranja za mala in srednje velika podjetja. Ta zajemajo jamstva za
posojila s subvencioniranimi obrestnimi merami komercialnih bank, programe podpore za
obratna sredstva za reševanje problemov likvidnosti podjetij v ogroženih industrijskih
sektorjih, zmanjševanje plačilnih rokov za vračilo DDV ter podporo tveganega kapitala in
drugih finančnih inštrumentov za inovativna in hitro rastoča mala in srednja podjetja preko
Podjetniškega sklada.
Zasebni lastniški kapital
Struktura trga: Srednje
Tržne ustanove: Srednje
Ključni izzivi: (i) razširiti uporabo zasebnega lastniškega kapitala po vseh razpoložljivih
investicijskih strategijah; (ii) podpirati dodatne, lokalno osredotočene sklade, ki bodo lahko
delali z malimi podjetji in (iii) povečati udeležbo lokalnih institucionalnih vlagateljev
Slovenijo v nabor vključuje več kot 10 regionalnih upravljavcev, skupaj z enim upravljavcem
namenskega sklada za državo. Ocenjena višina aktivnega kapitala in razpoložljivega kapitala
za naložbe je še naprej 0,46 in 0,12 odstotkov BDP. Čisti kapital na vpoklic je še naprej
osredotočen na odkupe in naložbe v rast, vendar pa sta tvegani kapital in dolžniško-lastniško
financiranje (mezzanine) zdaj v veliki meri upoštevana v zneskih čistega kapitala na vpoklic.
Zaradi pomanjkanja izkušenih, lokalnih skladov in majhnega domačega trga bo težko
oblikovati specializirane strategije ali nuditi zasebni lastniški kapital manjšim podjetjem.
Skladnost z Načeli korporativnega upravljanja OECD je primerna.
Z Direktivo o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov, ki naj bi pričela veljati 22.
julija 2013, se bodo skladi zasebnega lastniškega kapitala v EU kot tudi njihovi investicijski
upravitelji soočili s tesnejšim regulativnim okvirjem, ki bo vključeval nov nabor pravil o
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zahtevah za dovoljenje, dodeljevanju, preglednosti, poslovanju, plačilih, vzvodih in
poročanju. Vendar pa direktiva še ni bila prenesena v slovensko nacionalno zakonodajo.
Kapitalski trgi
Struktura trga: Srednje
Tržne ustanove: Malo
Ključni izziv: (i) poglobiti sposobnost borznega trga, da nudi financiranje, tudi preko
povezav oziroma navzkrižnega kotiranja na drugih regionalnih borzah
Kljub članstvu v evrskem območju slovenskim kapitalskim trgomv še naprej primanjkuje
globine in likvidnosti. Po sprejetju evropskega pravnega reda je zakonodaja o trgu
vrednostnih papirjev skladna z visokimi mednarodnimi standardi. Slovenski trg obveznic je
primerjalno večji kot so podobni trgi drugje, na njem pa prevladujejo javne ponudbe. Odkar
je država v letu 2007 prevzela evro, se je infrastruktura trga državnih obveznic še bolj
vključila v trg EU, denarni trg pa je povezan s širšim denarnim trgom evrskega območja.
Pred krizo so imeli slovenski posojilojemalci prost dostop do mednarodnih trgov na debelo v
glavnem v obliki sindiciranih posojil in neposrednih bančnih naložb. Trg podjetniških
obveznic pa bi se še lahko razvijal; vladna poroštva za določene izdaje obveznic (npr. tiste,
ki so jih izdale banke v državni lasti) pa utegnejo ogroziti sposobnost standardnih izdaj, da bi
pritegnile vlagatelje.
Slovenska vlada izdaja obveznice z ročnostjo 3, 5, 10, 11 in 15 let, nazadnje pa je obsežno
izdajo desetletnih obveznic v ameriških dolarjih izpeljala februarja 2014. Slovenske
primerljive državne obveznice in zakladne menice kotirajo na borzi.
Kapitalizacija trga lastniškega kapitala se je precej zmanjšala, in sicer s približno 20
odstotkov BDP leta 2010 na 14 odstotkov leta 2012 (tržna kapitalizacija na Ljubljanski borzi
– delnice prve kotacije – je padla z 7.028 milijonov na 4.911 milijonov). Konec leta 2012 je
na Ljubljanski borzi kotiralo 63 izdaj delnic in 60 obveznic (17 izdaj državnih obveznic, 26
izdaj bančnih obveznic, 17 izdaj podjetniških obveznic in 9 izdaj državnih zakladnih menic)
ter 3 komercialni zapisi. Promet je nizek (s kazalnikom prometa 0,036), kar odvrača
vlagatelje in omejuje privlačnost javnih ponudb za prevzem lastniškega kapitala.
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PRILOGA 4 – PRAVNA PODLAGA PREHODA
V tej prilogi je predstavljena delna analiza nekaterih pravnih področij, ki so neposredno
povezana s strategijo banke za novo obdobje. Analiza temelji na ocenah Programa EBRD za
pravno podlago prehoda in njegovih strokovnjakov. Za dejavnosti, ki jih banka predlaga v
okviru najnovejše strategije, so najpomembnejša naslednja pravna področja: 1) insolventnost
in prestrukturiranje ter 2) energetska učinkovitost in obnovljiva energija.
Insolventnost in prestrukturiranje
Spremembe in dopolnila, ki so bila k zakonu o insolventnosti sprejeta junija in decembra
2013, rešujejo kar nekaj težav na tem področju, vendar nekatera vprašanja o učinkoviti
ureditvi insolventnosti in prestrukturiranja ostajajo odprta.
Na začetku decembra 2013 je bil sprejet nov sveženj sprememb in dopolnil zakona o
insolventnosti za pospešitev prestrukturiranja in razdolževanja podjetij. Te spremembe in
dopolnila uvajajo dva nova režima za velika in srednje velika podjetja v Sloveniji: (i)
preventivni insolvenčni postopek za plačilno nesposobna podjetja (poteka kot zunajsodni
postopek) in (ii) poenostavljeni postopek prisilne poravnave za plačilno nesposobna podjetja
(sodni postopek), ki bosta spodbudila bodisi reorganizacijo bodisi prestrukturiranje
dolžnikovega poslovanja.
Kljub temu je skupina za pravno podlago prehoda med svojimi nedavnimi obiski v Sloveniji
v letu 2013 v povezavi z insolventnostjo in prestrukturiranjem prepoznala več vprašanj in za
zdaj še ni jasno, ali se bodo ti vidiki z novim pravnim okvirom izboljšali:






Dolgotrajnost insolvenčnih postopkov: Po splošnem mnenju deležnikov postopki zaradi
insolventnosti v Sloveniji trajajo predolgo, so neučinkoviti in uničujejo vrednost podjetij.
Delni razlog je prezapletena insolvenčna zakonodaja, ki določa precejšnjo vpletenost
sodišč in potrditve na več stopnjah insolvenčnega postopka. Na to dodatno vpliva
omejena zmogljivost sodišč, ki s težavo obvladujejo pripad insolvenčnih zadev, ki od leta
2009 strmo narašča.
Zapleteno zunajsodno okolje za prestrukturiranje: V Sloveniji je malo sindiciranih
posojil. V večini primerov da en posojilodajalec posojilo enemu ali več posojilojemalcem
na podlagi dvostranskega dogovora. Pogosto imajo banke različno kakovost zavarovanj
do iste družbe dolžnice. Posojila so pogosto navzkrižno zavarovana znotraj skupine
posojilojemalcev. Tako se ustvari kompleksno okolje za prestrukturiranje, v katerem se
banke običajno niso pripravljene odpovedati lastnemu zavarovanju ali ogroziti svojega
položaja v korist skupnega dogovora o prestrukturiranju, ki predvideva skupni sklad
zavarovanih sredstev. Velika ovira pri prestrukturiranju, ki zadeva več bank, je torej
neobstoj skupnega portfelja zavarovanj in uskladitev bančnih interesov.
Pomanjkanje likvidnosti: Po prestrukturiranju gospodarskih družb morajo dolžniki
običajno zagotoviti likvidnost in časovno neomejenost poslovanja. V mnogih primerih se
insolventnost pojavi zaradi pomanjkanja obratnega kapitala na začetni stopnji. Ker
domače banke niso dovolj likvidne, obstaja realna potreba po črpanju posojil pri tujih
bankah. Vse lokalne in tuje banke, s katerimi se je posvetoval EBRD, so poudarile velik
pomen načela, da se novi denar v načrtu prestrukturiranja obravnava izrazito prednostno
pred drugimi obveznostmi, saj je vlagatelj svežega denarja izpostavljen povečanemu
tveganju. Vendar pa zagotavljanje svežega denarja za prestrukturiranje ovirata bodisi to,
da posamezni posojilodajalci pogosto slabo presodijo finančne razmere družb dolžnic,
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bodisi nesposobna poslovodstva družb, ki pogosto odlašajo z imenovanjem strokovnjakov
za pomoč pri finančnem prestrukturiranju, dokler ni prepozno.
Dokončna ocena ureditve insolventnosti in prestrukturiranja bo mogoča šele, ko se bodo
spremembe zakona o insolventnosti, ki so začele veljati decembra 2013, preverile v praksi.
Za zdaj ni bilo primerov novega preventivnega postopka. Te spremembe zakona izboljšujejo
obstoječo insolvenčno zakonodajo, vendar pa sodiščem ne dajejo prave diskrecijske pravice,
da odloči o vrsti ali skupini upnikov, ki glasujejo o načrtu prestrukturiranja, ali o splošni
pravičnosti takega načrta. To lahko privede do težav pri njihovem učinkovitem izvajanju. Z
vidika nadaljnjega sodelovanja EBRD pri prestrukturiranju in reševanju insolventnosti bo
morda treba v tehnično pomoč vključiti tudi podporo pri zunajsodnem prestrukturiranju in
pospeševanju smernic za prestrukturiranje, v katero je vpletenih več upnikov (v sodelovanju z
Banko Slovenije in Ministrstvom za finance), in pomoč ključnim udeležencem po zakonu o
insolventnosti, zlasti sodstvu in strokovnjakom za insolventnost (v sodelovanju s
Ministrstvom za pravosodje). Za resnično učinkovitost vsakršne tehnične pomoči bosta
potrebna tesno sodelovanje in podpora vseh vladnih deležnikov.
Energetska učinkovitost
Osnutek Nacionalnega energetskega programa za obdobje do leta 2030 (NEP) prepoznava
energetsko učinkovitost kot eno od prednostnih področjih razvoja energetike in predvideva
konkretne cilje in ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti v različnih sektorjih v skladu
s cilji EU. Osnutek NEP določa ambiciozne cilje za Slovenijo do leta 2020, med drugim za
20 % izboljšano učinkovitost rabe energije, zmanjšanje rabe končne energije, ki bo brez
prometa za 7 % nižja v primerjavi z izhodiščno ravnjo iz leta 2008, zagotavljanje 100odstotnega deleža skoraj ničelno energijski stavb med novimi in obnovljenimi stavbami do
leta 2020, v javnem sektorju pa do leta 2018 ter še druge zaveze glede energetske
učinkovitosti v javnem sektorju.
Drugi nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost (AN URE 2), ki ga je Slovenija
sprejela leta 2011, je kot ciljni prihranek energije določil 4,3 teravatnih ur (ali 366 ktoe) za
leto 2016. AN URE 2 zagotavlja finančne spodbude sektorjema gospodinjstev in storitev v
povezavi z energetsko sanacijo obstoječih stavb, energetsko učinkovito gradnjo, visoko
učinkovitimi ogrevalnimi sistemi in razumno rabo električne energije. Prav tako določa
minimalne zahteve za energetsko učinkovitost električnih naprav.
Izboljšana energetska učinkovitost stanovanjskih stavb je ključni vidik doseganja državnih
ciljev za nižjo rabo energije. Država načrtuje uvedbo spodbud za programe celovite
energetske sanacije stavb, razvoj finančnih mehanizmov za njihovo izvedbo ter okrepljeno
vlogo dobaviteljev energije pri promociji in izvajanju projektov na področju učinkovite rabe
energije. Vodilno vlogo pri obnovi stavb bo odigral javni sektor. Vlada bi morala pregledati
in posodobiti trenutno stanovanjsko zakonodajo, ki ureja upravljanje, vzdrževanje in
nadgradnjo večnadstropnih stanovanjskih stavb, obenem pa tudi pristojnosti zastopanja in
odločanja skupnosti lastnikov stanovanj. Cilj teh izboljšav bi bil lajšati nadaljnje in boljše
naložbe v energetsko učinkovitost stavbnega fonda.
Obnovljiva energija
V skladu z Direktivo 2009/28/ES Evropskega parlamenta o spodbujanju uporabe energije iz
obnovljivih virov (OVE) je Slovenija sprejela Nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire
energije za obdobje 2010-2020 (AN OVE). AN OVE med cilje politike za razvoj obnovljive
energije v Sloveniji vključuje povečanje deleža OVE pri rabi končne energije na 25 % in 1043

odstotni delež OVE v prometu do leta 2020, kar pomeni, da bi bilo potrebno podvojiti
energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov glede na izhodiščno leto 2005. Poleg tega je AN
OVE postavil učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije na seznam prednostnih
nalog za gospodarski razvoj države, njegov namen pa je ustaviti naraščanje rabe končne
energije.
Spodbujanje električne energije iz OVE poteka predvsem preko sistema zagotovljenih
odkupnih cen s premijami in preko vrste subvencij in posojil z nizkimi obrestnimi merami.
Obnovljivi viri energije za ogrevanje pa se spodbujajo predvsem preko programov posojil in
subvencij, ki jih ponujata Eko sklad in Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Električna
energija, pridobljena iz OVE, ima pri dostopu do omrežja prednost pred elektriko,
proizvedeno iz drugih virov. Obstajajo številne nacionalne politike, katerih cilj je
pospeševanje razvoja, nameščanja in uporabe naprav OVE. Najmočnejši spodbudi za uporabo
OVE v prometu sta sistem kvot in mehanizem davčne ureditve (vključno z davčnimi
oprostitvami). Sistem kvot državo zavezuje, da na trgu goriv določen odstotek dosežejo
biogoriva.
Slovenija si je skladno s strategijo EU 2020 zastavila visoke cilje in celo AN OVE navaja, da
so ti cilji uresničljivi le z intenzivno politiko energetske učinkovitosti in učinkovitimi ukrepi
za zmanjšanje rabe energije. AN OVE predvideva možnost, da se poleg sistema zagotovljenih
odkupnih cen uvede tudi sistem kvot, kar pomeni, da bi obveznost padla na dobavitelje
električne energije.
Za povečanje deleža OVE bi morala vlada sprejeti politike za zmanjšanje rabe končne
energije, hkrati pa povečati proizvodnjo iz OVE. Določeni regulativni postopki bi morali biti
poenostavljeni, kot npr. izračun cen za naslednje leto, raven spodbud in postopek za prenovo
starejših elektrarn. Potrebne so tudi nadaljnje izboljšave omrežne infrastrukture, za kar bodo
potrebna precejšnja finančna sredstva.
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PRILOGA 5 – ENAKOST SPOLOV
Enakost spolov in človekov razvoj
Po indeksu človekovega razvoja (HDI)19 Programa ZN za razvoj (UNDP) se Slovenija uvršča
med države z zelo visoko stopnjo človekovega razvoja. Uvršča se na 21. mesto med 187
državami, kar je nad regionalnim evropskim in osrednjeazijskim povprečjem. Indeks HDI
meri tri sestavine: zdravje, izobrazbo in dostojen življenjski standard. Slovenija se uvršča še
višje na lestvici indeksa neenakosti po spolu (GII), saj je v svetovnem merilu na 8. mestu med
148 državami.20
Zastopanost delovne sile in razlika v plačah med spoloma
Zastopanost žensk na trgu dela v Sloveniji je slaba. Delež žensk na trgu dela je leta 2011
znašal 53 odstotkov, po podatkih Svetovne banke pa še naprej zaostaja za deležem moških
(udeležba moških na trgu dela znaša 65 %). Podatki za 2012 kažejo le 52,3-odstotno
dejavnost žensk v primerjavi s 63,1 odstotka dejavnih moških in 47,3-odstotno zaposlenost
žensk v primerjavi s 57,8-odstotno zaposlenostjo moških (Statistični urad Republike
Slovenije). Razlika v plačah med spoloma je prav tako precejšnja in po podatkih Eurostata
znaša 2,3 odstotka.
Tabela 1: Zastopanost moških in žensk na trgu dela
Slovenija: skupaj zaposlenost po gospodarskih dejavnostih
Uradniki/uradnice za pisarniško poslovanje
Profession
Strokovnjaki/strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje
Zdravstveni strokovnjaki/zdravstvene strokovnjakinje
Uradniki/uradnice za poslovanje s strankami
Poklici za storitve, prodajalci/prodajalke
Menedžerji/menedžerke za splošne poslovne funkcije in
komercialo
Zakonodajalci/zakonodajalke, visoki uradniki/visoke uradnice
in člani/članice uprave družbe
Delavci/delavke za preprosta dela v rudarstvu, gradbeništvu,
predelovalnih dejavnostih in transportu
Strokovnjaki/strokovnjakinje matematično-naravoslovnih in
tehnično–tehnoloških ved
Kmetovalci/kmetovalke, gozdarji/gozdarke, ribiči/ribičke,
lovci/lovke

moški
10,2 %
19,3 %
24 %
34,5 %
38,1 %
57,3 %

ženske
89,8 %
80,7 %
76 %
65,5 %
61,8 %
42,7 %

64 %

36 %

68,6 %

31,4 %

70,4 %

29,6 %

70,8 %

29,2 %

industrijski
in

76,9 %

23,1 %

Kovinarji/kovinarke, strojni mehaniki/strojne mehaničarke
ipd
Gradbinci/gradbinke ipd.
Vozniki/voznice, upravljavci/upravljavke transportnih naprav
in premičnih strojev
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2011

94,3 %

5,7 %

98,5 %
98,7 %

1,5 %
1,3 %

Upravljavci/upravljavke strojev in naprav,
izdelovalci/industrijske
izdelovalke
sestavljavci/sestavljavke

19

Glede na HDI se države razvrščajo v štiri široke kategorije človeškega razvoja: zelo visoka stopnja, visoka
stopnja, srednja in nizka stopnja človekovega razvoja.
20
GII je sestavljen kazalnik, ki meri upad uspešnosti države zaradi neenakosti spolov s tremi razsežnostmi:
reproduktivno zdravje, krepitev moči in zastopanost na trgu dela.
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Podjetništvo, dostop do financiranja
Po podatkih Raziskave poslovnega okolja in podjetniške produktivnosti EBRD in Svetovne
Banke (BEEPS) iz leta 2009 je med 276 podjetji, vključenimi v raziskavo, 42,2 odstotka
takih, v katerih imajo lastniški delež v podjetju ženske, 15,9 odstotka pa takih, kjer so ženske
zastopane na vodilnih položajih. Slovenija ima v primerjavi z vzhodno Evropo in osrednjo
Azijo tudi več žensk z lastniškim deležem, vendar se pri zastopanosti žensk na vodilnih
položajih s 36,4 odstotka uvršča pod evropsko povprečje.
Ista raziskava je pokazala, da slovenska podjetja, ki jih upravljajo ženske, precej manj
posegajo po finančnih sredstvih kot podjetja, ki jih upravljajo moški (leta 2009 je za posojilo
zaprosilo le 15,3 odstotka podjetij, ki jih vodijo ženske). Ko pa se odločijo za posojilo, ga
porabijo precej uspešneje kot podjetja, ki jih vodijo moški (zavrnjenih je le 4 % posojil
podjetjem pod upravo žensk, tovrstni delež na strani podjetij pod upravo moških pa je 9,4
odstotkov).
Kazalnik
Odstotek podjetij, v katerih imajo lastniški delež ženske
Odstotek podjetij z žensko na vodilnem položaju
Delež žensk z zaposlitvijo za polni delovni čas (v podjetjih, vključenih v
raziskavo)
Vir: BEEPS, 2009
*Vzhodna Evropa in osrednja Azija

Ženske
42,2 %
15,9 %
29,9 %

ECA*
36,4 %
19,1 %
38,6 %

Leto
2009
2009
2009

Po podatkih Svetovne banke in njenega svetovnega indeksa finančne vključenosti za leto
2011 ima 98 odstotkov žensk, starejših od 15 let, odprt račun pri uradni finančni ustanovi,
medtem ko ima tak račun 96 odstotkov moških iz iste starostne skupine.
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