
 
Ljubljana, 2. Junij 2011 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST! 

 

 

ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE POZIVA K USTANOVITVI 

NEODVISNE EVROPSKE BONITETNE USTANOVE! 

 

Ministrstvo za finance je v torek, 31. maja 2011. opozorilo, 

da je Slovenija že konec lanskega leta zaradi neizpeljanih 

strukturnih reform dobila od bonitetne hiše Standard & Poor's 

(S&P)"oceno z negativnim pogledom". Zato je prepričano, da bo 

naslednja bonitetna ocena "v celoti odvisna od uveljavitve 

oziroma neuveljavitve pokojninske reforme.«  

 

Ob teh besedah je treba opozoriti na pet dejstev:   

 

1. Predlagatelji novega pokojninskega zakona (ZPIZ 2)se bolj 
kot v pozitivno prepričevanje o morebitnih prednostih 

novega pokojninskega zakona zatekajo v negativno 

zastraševanje v primeru zavrnitve novega zakona.  

Predlagatelji ga dodatno začinijo s sloganom »Nimamo izbire«. 

Zanimivo je, da je ta slogan izjemno podoben sloganu »There is 

no alternative« (»ni druge možnosti«), ki ga je uporabljala 

Margaret Thatcher, dolgoletna konzervativna predsednica vlade 

Velike Britanije. 

 

2. Predlagatelji ZPIZ 2 pri zastraševalni promociji  

uporabljajo bonitetne agencije, katerih vloga je bila v 

globalni finančni krizi izrazito negativna. 

V končnem poročilu o vzrokih finančne krize Preiskovalne 

komisije za finančno krizo v ZDA, izdano 27.1. 2011 je med 

drugim zapisano, da so bile napake prav teh institucij glavni 

vzvod za finančno krizo.  

 

3. Promotorji ZPIZ 2, vključno s finančnim ministrstvom, na 
precej »zanimiv« način berejo poročila teh istih agencij. 

Medtem, ko finančno ministrstvo govori, da nam v primeru 

nesprejetja ZPIZ 2 avtomatsko sledi nižanje bonitetne ocene, 

pri čemer se sklicuje na S&P, pa je agencija S&P v svojem 

zadnjem poročilu za Slovenijo konec novembra 2010 zapisala, da 

sedanja ocena AA, ki pomeni izjemno finančno stabilnost, v 



prihodnjih treh do petih letih še ne bo ogrožena, pod povečani 

pritisk pa naj bi prišla do leta 2020.  

 

4. Promotorji ZPIZ 2 se očitno ne zavedajo, da iščejo 

zaveznike v institucijah, proti katerim so uradni organi 

v nekaterih državah EU sprožili preiskave.  

Pred tremi tedni je portugalsko tožilstvo odprlo 

kriminalistično preiskavo proti trem bonitetnim agencijam 

(S&P, Moody's, Fitch). Preiskava je posledica uradne pritožbe, 

ki je bila prejšnji mesec vložena s strani štirih portugalskih 

akademikov s področja ekonomije. Ti štirje ekonomisti navajajo 

da so zgoraj omenjene agencije povzročile resne finančne 

izgube za Portugalsko in zahtevajo, da se razišče ali so te 

iste agencije iz teh ocen povlekle dobičke. Prav tako so se 

pritožili, da te tri agencije dominirajo nad celotnim 

bonitetnim trgom in hočejo vedeti, ali so s tem kršila pravila 

konkurenčnosti.  

 

5. Promotorji ZPIZ 2 si zatiskajo oči pred dejstvom, da celo 
njihovi mednarodni zavezniki kritizirajo vlogo bonitetnih 

agencij. 

Včeraj je predsednik Vlade RS dobil pismo podpore za 

pokojninsko reformo s strani predsednika Evroskupine Jean-

Clauda Junckerja. Ta isti gospod je 14. marca 2011 sporočil 

javnosti, da je več finančnih ministrov držav v območju evra v 

Bruslju izrazilo »veliko začudenje« nad obnašanjem bonitetnih 

agencij, ki so teden pred tem znižale bonitetno oceno Španiji 

in Grčiji.  

 

 

Vlado Republike Slovenije zato pozivamo, da namesto 

zastraševanja ljudi s padanjem bonitetnih ocen v primeru 

zavrnitve novega pokojninskega zakona, raje vse sile usmeri v 

podporo in realizacijo predloga evropskih sindikatov in 

evropskih socialistov za takojšnjo ustanovitev neodvisne 

Evropske bonitetne ustanove, ki ne bo služila zasebnim 

kapitalskim interesom ampak javnemu interesu.    

 

 

 
Pavle VRHOVEC 

Izvršni sekretar ZSSS   

 


