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Organizacija in konstituiranje Državnega sveta
Republike Slovenije

Prvo sejo državnega sveta v letošnjem letu, letu, ko se izteka prvi petletni mandat državnemu svetu, pričenjamo z žalostnim spoznanjem,
da je iz naše sredine za vedno odšel naš kolega, državni svetnik Andrej Hrastelj.
Andreja Hrastelja se bomo spominjali kot človeka, ki je z zavzetostjo in delovno vnemo spremljal vse, kar se je dogajalo ne le v državnem
svetu, temveč nasploh v parlamentu, in to prav do zadnjih dni svojega, za nas vse nepričakovano in hitro prekinjenega življenja.
Nenadna izguba našega kolega, državnega svetnika Andreja Hrastelja nas pušča prizadete, pušča nam spoznanje, da je odšel človek,
ki se nam je s svojim delom vtisnil v spomin in ga bomo pogrešali.
Prof. dr. Ivan Kristan, predsednik državnega sveta,
na 84. seji državnega sveta, 12. 2. 1997
VOLITVE
I.

Državni svet Republike Slovenije je na 88. seji, dne 14.5.1997,
obravnaval poročilo komisije za mandatno-imunitetna, poslovniška in administrativna vprašanja o potrditvi mandata člana
državnega sveta, izvoljenega na nadomestnih volitvah, 20. aprila
1997, v VIII. volilni enoti in v skladu s 50. členom zakona o državnem
svetu (Uradni list RS, št. 44/92) ter 6. členom poslovnika
državnega sveta (Uradni list RS, št. 44/93) sprejel naslednji

V točki II.
se spremeni sestava članov komisije tako, da se besedilo glasi:
"Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za
gospodarstvo:

SKLEP
Potrdi se mandat članu državnega sveta - predstavniku lokalnih
interesov, ki je bil dne 20. aprila 1997 izvoljen na nadomestnih
volitvah v VIII. volilni enoti, gospodu MIROSLAVU STERŽAJU,
rojenemu 28.02.1933, stanujočemu Prešernova 19a, Ljutomer in
s tem zavrne pritožba občinskega sveta občine Sveti Jurij.

predsednik:
podpredsednik:

mag. Dagmar Šuster
Franc Ban

člani:

prof. dr. Peter Glavič
Danilo Kovačič
Dušan Milenkovič
Aleš Ocepek
Miroslav Steržaj
Boris Šuštaršič
Albert Vodovnik
prof. dr. France Vodopivec"

Utemeljitev
Na osnovi prvega odstavka 21. člena zakona o državnem svetu
je za člana državnega sveta izvoljen tisti kandidat, ki je dobil
največ glasov v volilni enoti. Republiška volilna komisija v poročilu
o izidu nadomestnih volitev za člana državnega sveta - predstavnika lokalnih interesov ugotavlja, da je dobil največ glasov
(5896 ali 56,40 %) in bil s tem izvoljen Miroslav Steržaj, roj.
28.02.1933, stanujoč Prešernova 19a, Ljutomer, in ne kandidat
Jožef Kocuvan, ki je prejel 4559 glasov ali 43,60 %.

V točki IV.
se spremeni sestava članov komisije tako, da se besedilo glasi:
"Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj:

Na podlagi 45. člena zakona o državnem svetu (Ur. I. RS, št. 44/
92) in prvega ter drugega odstavka 7. člena poslovnika državnega
sveta (Ur. I. RS, št. 57/93) je Državni svet Republike Slovenije na
90. seji, dne 4. 6.1997, sprejel
SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA
o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov
komisij Državnega sveta Republike Slovenije
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predsednik:
podpredsednik:

Branko Brumen
Fedja Klavora

člani:

dr.lvo Benkovič
Danijel Božič
Franc Glinšek
prof. dr. Dušan Plut
Jože Resman
Miroslav Steržaj
Marcel Štefančič
Franc Zavodnik"

SEZNAM OBČIN, KI JIH PO ZAKONU O USTANOVITVI OBČIN TER O DOLOČITVI
NJIHOVIH OBMOČIJ ZASTOPA DRŽAVNI SVETNIK MIROSLAV STERŽAJ,
PREDSTAVNIK LOKALNIH INTERESOV, S SEDEŽI ZA STIKE Z VOLILCI

OBČINA RADENCI

Miroslav STERŽAJ - volilna enota 8

Občine:

Naslov poslanske pisarne
državnega svetnika
Miroslava Steržaja:
Zdravilišče Radenci,
Zdraviliško naselje 6
9252 RADENCI

LJUTOMER, Ormož, Gornja Radgona,
Radenci, Sveti jurij, Lenart.

Uradni prostor:

Zdravilišča Radenci, pisarna 1/1

Uradne ure:

vsak dan od 9.00 do 13.00 oz. po
potrebi na domu
tel. (069) 81-450

Telefon:

(069) 65-541
65-741 int. 592

Faks:

(069) 66-540

OBČINA LJUTOMER - sedež
Naslov:

Občina Ljutomer
Vrazov trg 1
9240 LJUTOMER

Telefon:

(069) 81-712,
81-020

Faks:

(069) 81-610

Kontaktna oseba:

Marija Filipič, vodja odseka za obče,
splošne in gospodarske zadeve in Ana
Žnidarič, sekretarka občinskega sveta
občine Ljutomer

OBČINA SVETI JURIJ
Naslov:

Občina Sveti Jurij
Biserjane 1/a
9244 SVETI JURIJ OB ŠAVNICI

Telefon:

(069) 68-004,
68-135

Faks:

(069) 68-004

Kontaktna oseba:

Francka Lavrenčič, sekretarka
občinskega sveta občine Sveti
Jurij

OBČINA ORMOŽ
Naslov:

Občina Ormož
Ptujska cesta 6
2270 ORMOŽ

Telefon:

(062) 701-041,
701-018

Faks:

(062) 701-721

OBČINA LENART

Kontaktna oseba: Dragi Bočko Žižek, dlpl.jur., tajnica
občinske uprave

Naslov:

Občina Lenart
Trg osvoboditve 7
2230 LENART

OBČINA GORNJA RADGONA
Telefon:

(062) 724-256

Naslov:

Občina Gornja Radgona
Partizanska 13
9250 GORNJA RADGONA

Faks:

(062) 723-015

Telefon:

(069) 61-671

Kontaktna oseba:

Faks:

(069)62-438

Kontaktna oseba:

Jože Zlatnik, tajnik občinskega sveta
občine Gornja Radgona

Slavko Kramberger, župan
občine Lenart
naslov doma:
Ptujska 15
2230 LENART
tel.: (062) 724-140
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Prva alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije državni svet predlaga državnemu zboru sprejem zakonov

Mnenje državnega sveta k amandmaju poslanske skupine SDS za spremembo 2. člena
predloga zakona o dopolnitvah zakona o državnem svetu
Državni svet Republike Slovenije je skladno z določilom prvega
odstavka 55. člena zakona o državnem svetu (Ur. I. RS, št. 44/92)
na 87. seji, dne 16.4.1997, obravnaval amandma poslanske
skupine SDS, ki ga je vložila na predlog zakona o dopolnitvah
zakona o državnem svetu (EPA 49 II - skrajšani postopek).
Državni svet je sprejel naslednje

Državni svet nasprotuje amandmaju poslanske skupine SDS za
spremembo 2. člena predloga zakona o dopolnitvah zakona o
državnem svetu, ki je bil predložen na seji Odbora za notranjo
politiko in pravosodje, dne 10.4.1997, ker po vsebini odstopa od
osnovne intence predloga zakona, ki gaje predložil državni svet.
Pri vsebini amandmaja gre za bistvena sistemska vprašanja, ki
jih ni možno sprejemati po skrajšanem postopku, poleg tega pa bi
imel amandma tudi finančne posledice, ki jih državni svet v svojem
predlogu ni predvidel.

MNENJE

Druga alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije državni svet daje državnemu zboru mnenja o vseh zadevah iz
njegove pristojnosti

Mnenje državnega sveta k strategiji povečanja konkurenčne sposobnosti
slovenske industrije
Državni svet Republike Slovenije je na 87. seji, dne 16.4.1997, ob
obravnavi strategije povečanja konkurenčne sposobnosti
slovenske industrije, sprejel

v širši kontekst narodnogospodarske politike, ki bo omogočala,
da se tudi s parcialnimi ukrepi izboljšuje rezultate na industrijskem
področju in krepi industrijo nasploh. V industriji je že veliko
zamujenega v smislu tehnološke zastarelosti, finančne
neustreznosti oziroma podkapitaliziranosti in uničenosti kapacitet.
To so predvsem posledice nepripravljenosti države, da razbremeni
gospodarstvo dolgov, ki so v veliki meri nastali v času visoke
inflacije, in s tem sanira tudi realni in ne samo bančni sektor.
Dejstvo je, da je ob izgubi kapacitet, delovnih mest, stagnacij
naložb le malo gospodarskih subjektov, ki so uspeli tehnološko
spremljati hitre spremembe, doseči ustrezno konkurenčnost in
plasirati svoje izdelke na tuje trge.

SKLEP
da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da
državnemu zboru naslednje
MNENJE
k strategiji povečanja konkurenčne sposobnosti
slovenske industrije

Ključni problem slovenskega gospodarstva in Slovenije v celoti je,
da s sedanjim obsegom gospodarske aktivnosti ni mogoče uspešno
reševati niti tekočih in še manj razvojna vprašanja, še posebej ker
je obseg gospodarske aktivnosti močno povezan s številom
delovnih mest. Številke o obsegu lanske industrijske proizvodnje
kažejo, da je le-ta dosegel le 70 % tistega, ki ga je slovenska
industrija imela že pred desetletjem. Opozoriti velja tudi na vse
manjši delež v industriji ustvarjenega bruto domačega proizvoda.
Ne glede na smer razvoja postindustrijske družbe, kjer se delež
industrije pri oblikovanju bruto domačega proizvoda zmanjšuje, so
učinki, ki jih ima ta dejavnost pri ohranjanju uravnotežene
gospodarske strukture tako pomembni, da se je potrebno
zavzemati za vnaprej določen "minimalni" delež industrije v bruto
domačem proizvodu. Velik padec je bil opazen tudi v obsegu
dejavnosti prometa (razen luškega in pomorskega), gradbeništva
in turizma. Zato mora narodnogospodarska politika v Sloveniji kot
temelji cilj uresničevati hitro gospodarsko rast, spodbujati izvoz in
krepiti konkurenčno sposobnost slovenske industrije.

Državni svet ugotavlja, da je Vlada Republike Slovenije pripravila
ter posredovala v parlamentarno razpravo dve strategiji - strategijo
ekonomskih odnosov s tujino in strategijo povečanja konkurenčne
sposobnosti slovenske industrije. Državni svet meni, da imata
obe strategiji nekatere bistvene pomanjkljivosti, skupna značilnost
obeh pa je, da z njuno pripravo in predložitvijo Vlada Republike
Slovenije močno zamuja; ob tem pa ponuja strategiji za področji,
na katerih se vodi v zadnjih letih politika, za katero je moč reči, da
je objektivno protiizvozno in protiindustrijsko orientirana. Ne glede
na zamudo pa komisija meni, da sedanje neugodno stanje v
slovenski industriji ter aktualni procesi zahtevajo strateški
dokument, ki je izjemno pomemben tako za industrijo kot za
celotno gospodarstvo. Zato naj Vlada Republike Slovenije pri
dopolnjevanju osnovnih strateških usmeritev ter pri pripravi
programa operacionalizacije upošteva tudi pripombe in predloge
državnega sveta.
Osnovni pogoj za učinkovito industrijsko strategijo je njena vpetost
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Temu cilju je treba podrediti tudi vse segmente makroekonomske
politike:

izdelkov s tehnološkim zaostankom, podedovanimi okoljskimi
industrijskimi bremeni, nižjo produktivnostjo in surovinskoenergetsko intenzivnostjo.

1. Dosedanje vodenje monetarne politike se je izkazalo za
neučinkovito. To je moč trditi, upoštevajoč naslednja dejstva:

Slovenija je v zadnjih desetletjih prešla od pretežno agrarnega v
pretežno industrijsko gospodarstvo, prav sedaj pa se z zamudo,
sredi procesa lastninjenja in številnih nepravilnosti v tem procesu,
spoprijema s sicer razvojno nujnim prehodom v poindustrijsko
gospodarsko sestavo, ki pa seveda ne pomeni neindustrijske
Slovenije in njenih regij. Trenutni trendi sicer potrebne terciarizacije
Slovenije, večjega razvoja storitvenih mrež ne smejo potekati kot
stihijski odgovor na krizo številnih industrijskih panog in podjetij.
Zaradi specifičnih razvojnih značilnosti In regionalnega pomena
vrste podjetij bi bilo strateško zgrešeno, če bi država v večini
primerov izbrala pasivno vlogo s predpostavko, da bo na osnovi
tržnih zakonitosti prišlo do samodejnega prehoda v zdravo
industrijsko klimo in do ozdravitve večine podjetij. Zaradi zapoznele
in dolgotrajne industrializacije, ki je v Sloveniji segla tudi v
podeželski prostor, je potreben širši, regionalno razvojni pristop,
ki mora v tem prehodnem, kritičnem obdobju pomeniti aktivno
vlogo države pri ustvarjanju strateško ugodnejših pogojev
industrijskega gospodarjenja. Industrijsko politiko pa je treba
skupaj z izboljševanjem regionalne infrastrukture obravnavati kot
prednostno državno nalogo in eno od ključnih sestavin sodobnega
enakomernejšega regionalnega in policentričnega razvoja Slovenije.

• po petih letih Slovenija še vedno nima stabilnega tolarja, saj je
inflacija vsaj štirikrat večja kot inflacija v državah Evropske
unije;
- dokaz za neučinkovitost monetarne politike je tudi slabo
funkcioniranje domačega plačilnega sistema, s praktično
konstantno finančno blokado velikega števila gospodarskih
subjektov - predvsem v Izvozno usmerjeni industriji;
- tečaj deluje antiizvozno In s tem zavira večjo gospodarsko
rast.
2. Nujna je sprememba tečajne politike in sicer načina določanja
tečaja z uveljavitvijo fiksnega tečaja, z možnimi minimalnimi
korekcijami, pri čemer bi bilo treba nov, višji nivo tečaja tolarja
vezati na evropsko denarno enoto. Seveda bi ta sprememba
zahtevala tudi prilagoditev vseh drugih makroekonomskih
politik - porabe, cen, dohodka itd.
3. Obrestna politika z znižanjem in morebitnim limitiranjem bančnih
marž ter odpravo temeljne obrestne mere bi morala voditi k
nižanju nominalne obrestne mere.

V strategiji ni ustreznega operativnega programa, izhodišč in
časovnega zaporedja, kdaj in kako se bodo začele uresničevati
nekatere politike. Tako ni konkretizacije ukrepov na področju
izobraževanja in proračunskega financiranja razvojno-raziskovalne sfere, kar naj bi bila osnova za vzgojo kadrov, sposobnih
uspešno voditi razvoj, tehnologijo in proizvodnjo ter nastajanje
ustvarjalne in inovativne atmosfere, ki sta poleg trga, kapitala in
tehnologije nujno potrebna za hiter tehnološki razvoj.

4. Dosedanje vodenje dohodkovne politike se je izkazalo za
neučinkovito. Z izjemo leta 1994 so masa plač in drugi prejemki
iz delovnega razmerja ter socialni prejemki rasli hitreje od rasti
BDP in produktivnosti, čeprav so socialni dogovori in
proračunski memorandumi zahtevali zaostajanje potrošnje.
Zato je potrebno zaustaviti rast prejemkov prebivalstva nad
rastjo produktivosti.

Pri izdelavi strategije očitno niso sodelovali predstavniki tehnične
akademske razvojno-raziskovalne sfere z univerz in inštitutov,
tako da realni tehnološki potencial tehnične sfere v strategiji sploh
ni ovrednoten.

Vsi našteti elementi posameznih politik bi ob podpori ustrezne
fiskalne in dohodkovne politike, nujnega temeljitega omejevanja
javne porabe, z redefinicijo virov za njeno napajanje ter z
vzpostavitvijo bolj normalne lastniške strukture tudi za
premoženje, ki je trenutno v lasti države, povečali stabilnost modela
gospodarske rasti. Seveda pa bi bilo napačno izhajati iz
predpostavke, da lahko učinkovitost programa gospodarske rasti
zagotovijo le omejitve. Ključ za realizacijo oživitve gospodarske
rasti je predvsem v zagotavljanju spodbud. Le-te morajo biti
domišljene in dosledno uresničevane na več ključnih področjih:

V strategiji ni dovolj poudarjen vidik zmanjševanja vseh vrst
stroškov, ki bi jih bilo možno zmanjšati tudi s povezovanjem znanja
oz. institucij, ki razpolagajo s tem znanjem in industrijo.
Država mora v večji meri kot do sedaj prevzeti obveznosti, izhajajoče iz lastnine, ki jo je pridobila v procesu lastninjenja ter jo
upravlja ali soupravlja. Njena odgovornost se mora izkazovati
predvsem v izbiri kakovostnega vodstva podjetij in vodstva
državnih in paradržavnih institucij.

- v izvozu (tečaj, določene razbremenitve izvoznikov,
spodbude);
- na področju zaposlovanja, kjer bi npr. za vsa resnično novo
ustvarjena delovna mesta morala veljati časovno omejena
večletna oprostitev plačevanja vseh prispevkov;
- na področju varčevanja občanov;
- na področju naložb, ki bi se jih moralo v celoti priznati kot
davčno olajšavo in na področju direktnih tujih vlaganj, ki
prinašajo nova delovna mesta, nove trge in znanja.

Državni svet priporoča, da vlada in finančne inštitucije postopoma
sprejmejo predpise, s katerimi bodo prihodek podjetij, ki upravljajo
lastnino državljanov, vezali na dobiček iz naložb, ustvarjenih s to
lastnino.
Strategija bi morala vključevati tudi analizo socialno-psihološke
klime med ljudmi in predlagati ukrepe za rast optimizma in
kreativnosti, kar bi povečalo interes za vključevanje posameznikov
v nove projekte in dolgoročno vodilo k socialni stabilnosti družbe
in države.

Ob nujnosti konsistentnih in celovito definiranih reform v gospodarstvu pa je treba poskrbeti tudi za ustrezne spremembe na
področju družbenih dejavnosti, socialne politike, političnega
sistema (s procesi krepitve decentralizacije in deetatizacije).

Da bi Slovenija izpolnila že prevzete mednarodne okoljske obveznosti in priporočila ter tržno obstala na okoljsko vse bolj
ozaveščenem evropskem trgu, opredeljenem z vse bolj strogimi
emisijskimi standardi in izhodišči petega akcijskega okoljskega
načrta Evropske zveze (1993-2000), je nujno ob predvidenih
davčno-finančnih ukrepih sistemsko in zakonodajno podpreti tudi
bistveno izboljšanje okoljske produktivnosti.

V osnovi sicer argumentirani strategiji je pri določanju splošnih
okvirjev in načrtovanih ciljev zanemarjeno dejstvo, da se
slovenska industrija, tehnološko dokaj zastarela, surovinskoenergetsko in prostorsko zahtevna ter emisijsko pomembna,
srečuje s sodobno gospodarsko sestavo svetovnega gospodarstva, s sodobnimi zahtevami industrijske proizvodnje in
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Z vidika celotne države je treba rešiti tudi problematiko ravnanja
z industrijskimi, zlasti nevarnimi odpadki in poskrbeti tudi za
varno odlaganje obdelanih ostankov industrijskih odpadkov.

evropskimi državami sporna in nedvomno v škodo Sloveniji.
V točki 2.2.1. je poudarjeno, da tehnološka vrednost proizvodnega
procesa narašča z velikostjo podjetja. Tudi iz drugih delov gradiva
je razvidno, da so majhna in srednja podjetja bolj uspešna, ker so
malo udeležena v izvozu. Nesprejemljivo je, da strategija ne
opozarja na negativne posledice nadaljevanja procesa drobljenja
in prodajanja industrijskih podjetij. Drobljenje je še posebej škodljivo
v panogah, ki po naravi stvari zahtevajo večjo kritično maso.

Za realizacijo ukrepov, s katerimi naj bi se pospeševalo uresničevanje strategije, bodo potrebna sredstva. Pri oblikovanju
državnega proračuna naj imajo ta sredstva prednost pred drugimi
javnofinančnimi obveznostmi, ki izhajajo iz dokumentov
razvojnega načrtovanja (t. i. cestnim, vojaškim, šolskim in drugimi
"tolarji") in jih je nujno (tudi časovno) redefinirati.

Ukrepi v točki 3.5. (Spodbujanje izvoza) so izjemno skromni.
Razkorak med gibanjem tečaja in rastjo domačih stroškov je
vzrok, da nosijo neto izvozniki najtežje breme prehoda. Celo že
sprejeti zakon o subvencioniranju prispevkov za socialno varnost
neto izvoznikom se ni realiziral. Nujni so temeljitejši in učinkovitejši
ukrepi, ki bodo neposredno materialno spodbujali izvoz.

Pojem kritične tehnologije se v strategiji uporablja v zavajajočem
smislu. Kritične tehnologije niso tiste, ki jih Slovenija nima in ne ve,
če jih bo kdaj imela, ampak so tiste, ki so danes proizvodno
aktivne in v pomembnem deležu vključene v izvoz ter ne ustvarjajo
dobička zaradi tehnološke ali produktne zaostalosti, majhne
produktivnosti, slabe organiziranosti, kadrovske podhranjenosti
in premajhne kakovosti izdelkov ob neustreznih pogojih gospodarjenja.

Ukrepe pod točko 3.6. (Spodbujanje naložb) je potrebno dopolniti
z ukrepi za normalizacijo obrestnih mer za kredite in spremembo
davčne zakonodaje, ki naj bi spodbujala vlaganja v industrijo.

Ni sprejemljiva opredelitev, da bi dolgoročno blagovni uvoz, razen
v primeru, ko gre za uvoz sredstev za proizvodnjo, presegal
blagovni izvoz. Negativna izvozna blagovna bilanca pomeni
namreč uvoz tuje brezposelnosti.

Za izboljšanje konkurenčne sposobnosti predvsem delovno
intenzivnih dejavnosti je nujno potrebno znižati obremenitve dela.
Stopnje prispevkov za socialno varnost je potrebno še naprej
zniževati z redefinicijo virov javne porabe in njenim
zmanjševanjem.

V poglavju 2.2. je dodana vrednost, izračunana na podlagi
menjalnega tečaja, ne pa tečaja, ki upošteva pariteto kupne moči
in se uporablja pri statističnih analizah, zato je primerjava z

Za poročevalca je bil določen državni svetnik mag. Dagmar Šuster.

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o
pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani s
sklepno listino ter protokola, s katerim se spreminja Evropski sporazum o pridružitvi
med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani
Državni svet Republike Slovenije je na 88. seji, dne 14.5.1997, ob
obravnavi pobude državnega svetnika prof. dr. Janka Sušnika
glede predloga zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o
pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani In Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru
Evropske unije, na drugi strani s sklepno listino ter protokola, s
katerim se spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med
Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter
njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije,
na drugi strani (EPA 120-11) sprejel

delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani s sklepno
listino ter protokola, s katerim se spreminja Evropski
sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni
strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani
(v nadaljnjem besedilu: Pridružitveni sporazum).

SKLEP

2. Državni svet meni, da mora državni zbor takoj nadaljevati
postopek za spremembo 68. člena ustave.

1. Državni svet podpira predlog zakona o ratifikaciji
Pridružitvenega sporazuma in meni, da je treba ta sporazum
čim prej ratificirati.

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da
državnemu zboru naslednje
MNENJE

3. Državni svet opozarja, da je nujno takoj začeti s pripravo
vseobsežne zaščitne zakonodaje, ki bo zavarovala slovenske
nacionalne interese, kot so to storile že druge evropske države.

k predlogu zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o
pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki

4. Državni svet meni, da je treba začeti s pripravo na izvedbo
referenduma, na katerem se bodo državljani Republike
Slovenije odločali o polnopravnem članstvu v Evropski uniji.
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Tretja alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije državni svet zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo zakona
o njem še enkrat odloča

Sklep državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu o posebnem davku
od cestnih motornih vozil
Državni svet Republike Slovenije je na 89. seji, dne 28.5.1997, ob
obravnavi zakona o posebnem davku od cestnih motornih vozil,
ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na 4. seji, dne
21.5.1997, sprejel

medresorskega sodelovanja. Brez ocene moralnih posledic za
družbo in prizadeto prebivalstvo ter brez analitičnih podlag, kaj
bo državni proračun s takšnim obdavčenjem na eni strani pridobil
in na drugi izgubil, naša država s uvajanjem takih zakonov ne bo
uspešna v tekmovanju z dosežki sodobne evropske civilizacije.

SKLEP
Presenetljivo je sistemsko stališče oblikovalcev zakona: invalidi
kratkomalo ne dobijo nobene olajšave na tovrstno trošarino,
čeprav je zakon že v konceptu poznal izjeme. Zaradi tega vladna
obrazložitev, da so prometni davki v načelu nevtralni oziroma da
se konkretna zadeva nanaša na opredeljeni predmet ne glede na
to, kdo in kdaj ter za kakšen namen kupi vozilo, ne drži, kakor ne
drži tudi trditev, da so bile v zakonu predlagane samo tiste
oprostitve, ki jih je Republika Slovenija sprejela na podlagi
mednarodnih pogodb in sporazumov. Tako stališče ne vzdrži
tudi zaradi tega, ker nimamo sprejetih vseh ostalih zakonov, ki
naj bi urejali problematiko invalidov na vseh drugih področjih, tako
kot jo imajo urejeno v drugih državah.

da na podlagi tretje alinee 1. odstavka 97. člena Ustave Republike
Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno odloča o
zakonu o posebnem davku od cestnih motornih vozil.
Obrazložitev
I.
Državni svet opozarja, da z zakonom sprejeti način zajemanja
javnofinančnih prihodkov ni optimalen in meni, da je ustreznejši
način za pridobitev stabilnega in transparentnega vira prihodkov,
ki ne bodo odvisni od vsakokratnih tržnih gibanj, uvedba takse, ki
bi se plačevala enkrat letno ob registraciji posameznega vozila.

Državni zbor je pri sprejemanju zakona takšen odnos korigiral,
kajti izglasoval je dve socialni izjemi, od katerih se ena nanaša na
socialni cenzus, druga pa na avtomobile invalidov, po kriteriju, če
so upravičeni do oprostitve prometnega davka in carinskih dajatev.
Tudi drugi amandma v korist invalidov je vložil dr. Jože Možgan,
vendar pa ni bil izglasovan iz nerazumljivih vzrokov, kajti v tem
tretjem primeru neplačevanja tega posebnega davka zaradi
socialnih razlogov gre za najbolj utemeljene okoliščine, saj so
socialni programi prevozov v invalidskih organizacijah namenjeni
najhuje gibalno oviranim invalidom.

Sprejeti zakon je v neskladju s 16. členom zakona o prometnem
davku. Ta člen določa davčno osnovo za uvožene avtomobile, ki
je drugačna od določbe, določene v zakonu o posebnem davku
(6. člen).
Prvi in drugi odstavek 6. člena zakona o posebnem davku sta si
nasprotujoča in uvajata dvojni sistem obdavčenja za isti predmet.
Po prvem odstavku je davčna osnova za posebni davek prodajna
cena, po drugem odstavku pa je davčna osnova za posebni
davek vrednost avtomobila, ugotovljena po carinskih predpisih.

V 5. členu zakona o posebnem davku od cestnih motornih
vozil se mora vnesti naslednje besedilo: "Poseben davek
od cestnih motornih vozil se ne plačuje od specialnih
motornih vozil, prirejenih za organiziran prevoz invalidov
po 1. točki tar. št. 3 in od novih vozil, ki jih invalidske
organizacije kupijo izključno za prevoz invalidov po 6. točki
tar. št. 3 zakona o prometnem davku".

8. člen ni jasen ter vnaša velike dvome v definicijo, kaj je "opravljeni
promet motornih vozil" glede na trenutek, ko nastane obveznost
za obračun posebnega davka. Kot osnova za opravljeni promet
motornih vozil je navedena faktura, kar pomeni, da je promet
možen še pred uvozom motornega vozila, to pa ni v skladu s 3.
točko tega člena. V 2. točki 8. člena pa je navedeno, da za promet
vozila ni potrebna faktura, temveč samo izročitev vozila.

Če zakon o posebnem davku od cestnih motornih vozil ne bo
tako vsebinsko dopolnjen, bo prišlo glede na ostale upoštevane
oprostitve do specifične oblike diskriminacije najhuje prizadetih
invalidov, ki so v svojem socialnem funkcioniranju dejansko odvisni
od organiziranega posebnega prevoza. Tu ne gre za katere koli
invalide, ampak predvsem za skupine invalidov, ki imajo tolikšne
telesne okvare, da ne zmorejo sami voziti motornega vozila in so
v svojem 24-urnem biološkem ritmu v tej ali oni obliki odvisni od
fizične pomoči drugega človeka. Zakaj bi bila država prav pri teh
invalidih dosledno ekonomsko omejevalna?

II.
Oblikovanje zakona o posebnem davku od cestnih motornih
vozil je možno razumeti, kajti'Ministrstvo za finance oziroma Vlada
Republike Slovenije mora uravnavati državni proračun in
nadomestiti izpadle fiskalne vire od carin. Ni se pa možno sprijazniti
z brezkompromisno neodzivnostjo, ki se kaže ob navajanju
katerega koli od socialnih argumentov. V nasprotju z 2. členom
Ustave Republike Slovenije Vlada Republike Slovenije na grob
način uveljavlja asocialno državo brez interdisciplinarnega,

Za poročevalca je bil določen državni svetnik mag. Dagmar Šuster.
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Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet in
njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od državnih organov
pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Simona Toplaka
o upravljanju lovišč
Državni svet Republike Slovenije je na 70. seji, dne 27.3.1996, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Simona Toplaka v zvezi s pristojnostmi za dajanja lovišč v upravljanje in na podlagi 1. odstavka
56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

upravljajo z lovišči.
Z reorganizacijo lokalne samouprave pa so se v malih občinah
začela ustanavljati nova lovska društva, ki se tudi registrirajo z
istimi pristojnostmi kot obstoječa lovska društva, ki imajo v
upravljanju lovišča.

SKLEP

Tako je Upravna enota Ptuj, Oddelek za upravne notranje zadeve,
na podlagi 9. člena zakona o društvih dne 8.5.1995 izdala odločbo
o vpisu Lovskega društva Gorišnica, dne 28.6.1995 odločbo o
vpisu Lovskega društva Vitomarci in 23.10.1995 odločbo o vpisu
Lovskega društva "Doljni breg" Dornava v register društev.

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Simona Toplaka in predlaga Ministrstvu za pravosodje,
da vprašanje preuči in nanj odgovori.
Vprašanje se glasi:

Novo ustanovljene občine pa ista lovišča dajejo v upravljanje
novo ustanovljenim društvom, pri čemer prihaja do velikih
nejasnosti in sporov, kdo je pravzaprav pristojen za dajanje lovišč
v upravljanje.

Kdo je pristojen za dodeljevanje lovišča v upravljanje novo
ustanovljenim lovskim družinam?
Obrazložitev

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za pravosodje v roku 30
dni odgovori na vprašanje.

Po zakonu o lovu iz leta 1972 so bile občinske skupščine pristojne
za dodelitev lovišč v upravljanje lovskim družinam, ki še danes

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Borisa Šuštaršiča
v zvezi s prodajo invalidskih podjetij
>
Državni svet Repulike Slovenije je na 70. seji, dne 27.3.1996, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Borisa Šuštaršiča v zvezi s prodajo
invalidskih podjetij na javni dražbi in na podlagi 1. odstavka 56.
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

stečajnega dolžnika in ima po veljavnih predpisih status invalidskega podjetja. Podjetje je dokapitalizirano in organizirano v
skladu z zakonom o gospodarskih družbah. Javna dražba bo
dne 10.4.1996 ob 10. uri na Okrožnem sodišču v Mariboru, Sodna
14, soba 330.

SKLEP

Status invalidskega podjetja lahko pridobi vsaka od treh možnih
kapitalskih družb po pogojih iz 569. člena zakona o gospodarskih
družbah, v katerem je tudi posebej določeno, da o tem izda sklep
Vlada Republike Slovenije. V zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb 29. člen določa, da je dejavnost invalidskih
podjetij posebnega družbenega pomena (čeprav je v tem členu
uporabljen še nenoveliran izraz invalidske delavnice). V
obravnavanem primeru je potrebno navesti še 3. točko 2. člena
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, ki določa, da se
stečajni postopek ne opravi nad invalidskim podjetjem, če Vlada
Republike Slovenije ne izda predhodna soglasja.

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Borisa Šuštaršiča in predlaga Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, da vprašanje preuči In nanj odgovori.
Vprašanje se glasi:
Ali je dopustno kljub manjši nedorečenosti veljavne zakonodaje
prodajati invalidsko podjetje na javni dražbi?
Obrazložitev

Če vsa tri zakonska določila strnemo v smiselno celoto, v katero
vsekakor sodijo še druga statusno-ekonomska določila slovenske
zakonodaje, postane jasno, da je to izključno namenjeno
civilizacijski obliki usposabljanja in zaposlovanja invalidov na
področju državnega invalidskega varstva. Torej gre za izključno
pozitivno ravnanje, čeprav so zadeve zaradi ekonomske realnosti povezane tudi z gospodarjenjem na tržišču. Namreč: Vlada
Republike Slovenije pristane na likvidacijo invalidskega podjetja
le tedaj, ko je popolnoma izgubljen ekonomski smisel in

Okrožno sodišče v Mariboru je na podlagi stečajnega senata z
dne 1.9.1996 opr. št. St 222/93 v stečajnem postopku nad
dolžnikom Metalna - Tovarna investicijske opreme d.o.o.,
Zagrebška 20, Maribor - v stečaju objavilo javno dražbo za prodajo
premoženja stečajnega dolžnika - hčerinskega podjetja oziroma
100 % poslovnega deleža v hčerinskem podjetju Metalna TIS,
proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o., Maribor, Zagrebška 20.
Podjetje se prodaja kot delujoče podjetje, ki je v 100 % lasti
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preostanejo le še socialne rešitve izven invalidskega podjetja.

oziroma sprememba lastništva invalidskega podjetja v ničemer
ne vpliva na njegov obstoj in status, dokler podjetje izpolnjuje z
zakonom predpisane pogoje, na podlagi katerih je tudi pridobilo
status invalidskega podjetja.

Državni svet ocenjuje, da je prodaja invalidskega podjetja na
javni dražbi nemoralno dejanje in izven zadevne sistemske zakonodaje, čeprav na drugi strani manjša zakonska nedorečenost
verjetno dopušča ločeno gramatikalno razlago, ki naj bi to
omogočala. Vse to hkrati tudi dokazuje, kako nepremišljena je bila
poteza predlagatelja vladnega amandmaja, s katerim je bila ob
delni novelaciji zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij po
hitrem postopku spremenjena tista določba, ki je najprej predpisala
lastninjenje družbenega kapitala v invalidskih podjetjih na poseben
način, potem pa je bilo to preklicano in se odtlej tudi invalidska
podjetja lastninijo na običajen način. To sproža tudi take groteskne
situacije, kot je opisana dražba na začetku te obrazložitve.

Uvedba stečaja nad invalidskim podjetjem pa je možna samo v
primerih, ko so izpolnjeni pogoji po zakonu o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93). V tretjem odstavku
2. člena citiranega zakona je navedeno, da se stečajni postopek
ne opravi nad invalidskim podjetjem, če Vlada Republike Slovnije
ne izda predhodnega soglasja.
Glede na navedeno menimo, da je status invalidskih podjetij in v
njih zaposlenih delavcev v veljavni zakonodaji zadovoljivo
zavarovan. O vsakem primeru posebej mora biti obveščena Vlada
Republike Slovenije, ki preko pristojnih ministrstev poskuša rešiti
primere invalidskih podjetij, ki bi zaradi prevelike zadolženosti ali
plačilne nesposobnosti prišla do stečajnega postopka. Stečajni
postopek pa se kljub izpolnjenim predpostavkam iz prvega
odstavka 2. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
ne more opraviti, če Vlada Republike Slovenije ne izda predhodnega soglasja.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
v roku 30 dni odgovori na vprašanje.
ODGOVOR MINISTRSTVA
ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je v skladu s sklepom
preučilo navedeno vprašanje, za mnenje pa smo povprašali tudi
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Ne glede na navedeno pa menimo, da bi morala Vlada Republike
Slovenije izdelati kriterije in merila, po katerih bi lahko objektivno
in sistemsko reševala navedeno vprašanje, ne pa od primera do
primera posebej, kot to poteka sedaj.

Obe ministrstvi zastopata stališče, da veljavna zakonodaja glede
prodaje invalidskih podjetij na javni dražbi ni sporna. Prodaja

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Jožeta Resmana
glede komunalnih taks
uprav ter vsa dokumentacija, od arhiva do nedokončanih zadev.
Tako je Republiška uprava za javne prihodke še naprej pobirala
tudi komunalne takse in opravljala inšpekcijsko nadzorstvo na
tem področju. Občine so z odloki, ki morajo biti sprejeti pred
začetkom leta, na katero se nanašajo, še naprej opredeljevale,
da takso odmerja in pobira Republiška uprava za javne prihodke.
12.1.1996 je Ministrstvo za finance izdalo obvestilo, da navedena
uprava za javne prihodke ni dolžna odmerjati in pobirati komunalnih
taks, lahko pa to dela na podlagi pogodb. Obvestilo je bilo
posredovano po preteku leta oz. časa, ko so že bili sprejeti občinski
odloki in pravnih podlag za nazaj ni mogoče več spreminjati.

Državni svet Republike Slovenije je na 75. seji, dne 12. 6.1996, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Jožeta Resmana glede
komunalnih taks in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Jožeta Resmana in predlaga Ministrstvu za finance in
Ministrstvu za okolje in prostor, da vprašanje preučita in nanj
odgovorita.

Aprila letos pa je direktor Republiške uprave za javne prihodke
izdal okrožnico, s katero obvešča izpostave, da bo nova davčna
uprava pristojna za odmero, pobiranje in izterjavo komunalnih
taks, uvedenih z odloki občin, od dneva začetka uporabe zakona
o davčni službi, to je od 1.7.1996 dalje. Občine so te odloke za
leto 1996 sprejemale pred 1.1.1996.

Vprašanje se glasi:
Kdo je v obdobjih do 1.4.1992 in od 1.1.1995 do 30.6.1996 pristojen
in s tem zadolžen za odmero, pobiranje in izterjavo komunalnih
taks, ki jih na podlagi zakona o komunalnih taksah predpisujejo
občine s svojimi odloki?

Iz navedenega izhaja, da gre za različna tolmačenja zakonov o
davčni službi, saj je zaradi kontinuitete dela in izvajanja enotne
davčne službe mogoče razlagati zakon o davčni službi iz leta
1992 podobno kot sedanjega. Tudi prenosi so bili izvedenio v
skladu s tem. Zato državni svet predlaga, da pristojna služba za
zakonodajo pojasni, kako je treba te predpise razlagati ob
navedenih prenešenih pristojnosti.

Obrazložitev
Do 1.4.1992 so občinske uprave za družbene prihodke odmerjale
in pobirale davke in druge z zakonom določene obveznosti fizičnih
in pravnih oseb po posebnih predpisih. Med drugim so odmerjale
in pobirale komunalne takse, ki jih je občina v skladu z zakonom
o komunalnih taksah predpisovala z odlokom. Po zakonu o davčni
službi iz leta 1992 so namreč takratne občinske uprave za
družbene prihodke postale izpostave Republiške uprave in na
državo so s tem prešli zaposleni in sredstva za delo občinskih

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za finance in Ministrstvo
za okolje in prostor v roku 30 dni odgovorita na vprašanje.
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ODGOVOR MINISTRSTVA ZA FINANCE

Po uvedbi lokalne samouprave v letu 1995 se je ponovno postavilo
vprašanje pristojnosti izpostav za odmero in pobiranje komunalnih
taks, ki so jih pred tem uvedle občine. V zvezi s tem je bilo dne 12.
03. 1996, na Službo Vlade RS za zakonodajo naslovljeno
vprašanje, ali so izpostave pristojne za obračun in naložitev plačila
komunalne takse z odločbo tako fizičnim kot tudi pravnim osebam
in za prisilno izterjavo takse. Vladna služba je v svojem odgovoru,
z dne 22. 03. 1996 opozorila na določbo 99.a člena zakona o
lokalni samoupravi, ki določa, da predpisi prejšnjih občin, v delih,
s katerimi so urejene lokalne zadeve iz 21. in 22. člena zakona,
veljajo od 01. 01.1995 dalje kot občinski predpisi in jih izvršujejo
ter s svojimi predpisi nadomeščajo organi občin. Zaključila je, da
takšna določba pomeni, da lokalna skupnost ne more naložiti
Upravi za javne prihodke obveznosti odmernega postopka. Iz
navedenega je možno zaključiti, da bi izpostave lahko opravile
odmero komunalne takse in jo pobirale le na podlagi pogodbe, ki
bi jo občine sklenile z RUJP.

Na vprašanje državnega svetnika Jožeta Resmana posredujemo
naslednji odgovor, ki ga je pripravila Davčna uprava Republike
Slovenije:
Zakon o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72
in Uradni list RS, št. 18/91) v 8. členu določa, da se komunalne
takse izterjujejo po predpisih o prisilni izterjavi davkov in prispevkov
občanov. Navedeni zakon torej ne določa, da davčni organ
odmerja in pobira komunalne takse, niti ne pooblašča občin, da bi
te naloge lahko naložile davčnemu organu.
Z uveljavitvijo zakona o davčni službi v letu 1992 (Uradni list RS,
št. 14/92) je Republiška uprava za javne prihodke in njene
izpostave od dotedanjih občinskih uprav za družbene prihodke
prevzela vso dokumentacijo, arhiv in nedokončane zadeve.
Nekatere izpostave so tedaj prevzele od občinskih uprav tudi
naloge odmere in pobiranja komunalnih taks, čeprav jim, kot je
navedeno, zakon o komunalnih taksah te pristojnosti ni dajal.
Nekatere izpostave pa so izvajale le prisilno izterjavo komunalnih
taks od fizičnih oseb.

Navedeni odgovor je usklajen z Ministrstvom za okolje in prostor.

PREDAVANJA

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Avstrijskim inštitutom za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo 10. decembra 1996
organiziral predavanje o HARMONIZACIJI DAVČNE ZAKONODAJE V EVROPSKI UNIJI - S POSEBNIM POUDARKOM NA
AVSTRIJSKIH IZKUŠNJAH IN PERSPEKTIVAH ZA SLOVENIJO. Predaval je dr. Marian VVakounig, vodja projektne skupine za
davčno harmonizacijo Evropske unije na Avstrijskem zveznem ministrstvu za finance in vodja davčno-inšpekcijskega oddelka
Finančnega urada na Dunaju.

Dr. Miroslav Polzer: Spoštovani, v veliko čast in veselje mi je, da
vas lahko pozdravim pri današnjem predavanju dr. Mariana
VVakouniga na temo Harmonizacija davčne zakonodaje v Evropski
uniji - avstrijske izkušnje in perspektive za Slovenijo. Predavanje
sva pripravila gospa mag. Marija Drofenik, sekretarka Državnega
sveta Republike Slovenije, in jaz, dr. Miroslav Polzer, vodja
ljubljanske Izpostave Avstrijskega inštituta za Vzhodno in
Jugovzhodno Evropo.

inšpekcijskega oddelka Finančnega urada na Dunaju. Gospod
dr. VVakounig, prosim, da prevzamete besedo.
Dr. Marian VVakounig: Hvala lepa. Tudi jaz bi se rad ob začetku
tega predavanja zahvalil organizatorju za povabilo k temu
predavanju oziroma k temu malemu seminarju. Tehnično sem si
predstavljal celotno predavanje takole: predstavil bi vam
funkcionalnost Evropske unije, kako izgleda trenutni
harmonizacijski proces na davčnem sektorju Evropske unije,
potem pa bi malo obrazložil najvažnejši davek, ki ga trenutno
pripravlja Evropska unija v novi koncepciji, namreč davek na
dodano vrednost. Izhajajoč iz teh dispozicij bi vam predstavil,
kako se trenutno uresničuje naš celotni davčni sistem in kakšna
je naša situacija v Avstriji. Na podlagi tega bomo skušali potem
najti neko izhodišče za delovanje davčne uprave tudi v Sloveniji
oziroma skupaj poiskati perspektive, primerne za slovensko
situacijo. Naprošam vas, ker ste po vsej verjetnosti že zaradi
tematike mojega predavanja tu sami eksperti, da v poznejši
diskusiji prispevate z vašim mnenjem k izhodiščem in da se
angažirano udeležujete diskusije. V ta namen sem pripravil
podlage. V podlagah imate razpredelnice in tudi najvažnejše
smernice Evropske unije za harmonizacijo davčne zakonodaje.

Predavanje dr. VVakouniga se nam zdi pomembno iz dveh razlogov:
Prvič, večina držav v Evropi se sooča s proračunskimi težavami.
Potrebni varčevalni ukrepi, tako imenovana tranzicija, ekološke
potrebe, istočasno spodbujanje domačega gospodarstva
zahtevajo spremembe nacionalnega davčnega sistema. Pri
oblikovanju le-tega pa je čedalje bolj potrebno, da se upoštevajo
tudi tozadevne smernice Evropske unije.
Drugič, predavanje se nam zdi pomembno tudi zato, ker je
predavatelj Koroški Slovenec, tako sodelovanje pa je lep primer
za to, da drži trditev, da so manjšine most med državami.
Predavatelj dr. Marian VVakounig, ki ga prav lepo pozdravljamo, je
vodja projektne skupine za davčno harmonizacijo Evropske unije
na Avstrijskem zveznem ministrstvu za finance ter vodja davčno

Najprej bi vam rad na kratko predstavil Evropsko unijo. Evropska
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unija, ki jo ponekod imenujejo tudi Evropska zveza, je, kot veste,
trenutno neka supernacionalna tvorba, ki jo tvori petnajst držav
članic; Avstrija, Švedska in Finska so pristopile k tej zvezi leta
1995. Za Avstrijo je to pomenilo, da je morala že leta 1993 in 1994
največji del zakonov prilagoditi evropskemu pravu. Zakaj je to
tako potrebno, vam bom povedal pozneje.

Sekundarno evropsko pravo bo Slovenija začutila najpozneje
takrat, ko bo postala sama članica te Evropske unije, kajti
sekundarno evropsko pravo predstavljajo vsi pravni akti, ki izvirajo
iz primarnega evropskega prava in so nad nacionalnim državnim
pravom. To se pravi, nacionalno pravo mora ustrezati sekundarnemu evropskemu pravu. Najpomembnejši akti tega
sekundarnega evropskega prava so tako imenovane uredbe, in
za nas, predvsem za davčni sistem v naši vsakodnevni praksi,
tako imenovane smernice.

Naj vam na kratko predstavim najvažnejše organe Evropske
unije: Evropski parlament ima trenutno 626 poslancev: Nemčija
jih ima 99, Francija, Velika Britanija in Italija po 87 poslancev,
Španija 64 poslancev, Irska 15, Luksemburg, ena najbogatejših
držav Evropske unije, ima 6 poslancev in Avstrija 21 poslancev.
Vsega skupaj, kot sem že povedal, 626 poslancev. Najmočnejša
frakcija izhaja iz Socialdemokratske stranke Evrope. Evropski
parlament je pomemben zaradi tega, ker lahko zavrne zakone.
Zakonske ureditve Evropske unije pa ne smemo pojmovati tako,
kot smo navajeni na nacionalnem sektorju, saj v zakonskih aktih
obstajajo razlike med uredbami, smernicami, določbami in deloma
tudi tako imenovanimi priporočili.

Naj vam na kratko povem nekaj o teh uredbah. Predloge za
izdajo uredb daje komisija in jih posreduje ministrskemu svetu, ki
te uredbe izdaja. Uredbe postanejo v državah članicah neposredno
veljavne. To pomeni, da imajo v posameznih državah status
posebnega zakona, ker tega zakona ni izdal nacionalni zakonodajalec, ampak je bila ta uredba sklenjena v komisiji oziroma
v ministrskem svetu Evropske unije. Po domače povedano, uredbe
morate upoštevati, ker postanejo neposredno veljavne na
celotnem teritoriju oziroma na območju Evropske unije. In to, dragi
poslušalci, je tudi v neki obliki nevarno orožje Evropske unije, ker
s tem lahko brez problema obvladuje nacionalno pravo.

Drugi zelo važen organ Evropske unije je tako imenovani evropski
ministrski svet. Evropski ministrski svet je pomemben organ
Evropske unije, ki sprejema odločitve in ga ponavadi sestavljajo
predstavniki posameznih vlad. Avstrijo zastopa v tem Evropskem
ministrskem svetu naš zvezni kancler Vranitzky. Sedež tega
ministrskega sveta je v Bruslju, njegov generalni sekretariat
zaposluje trenutno 2.300 oseb. Avstrija bo v drugem polletju leta
1998 predsedovala ministrskemu svetu pol leta. Vsakih šest
mesecev se ministrski svet oziroma predsedstvo menja. Najpomembnejši organ Evropske unije, dragi poslušalci, je tako
imenovana evropska komisija. Mi jo imenujemo tudi operativa
Evropske unije in ima trenutno 20 članov-komisarjev. Ponavadi
lahko močnejše države delegirajo po dva člana; Avstrija ima
sedaj samo enega komisarja. Ta organ, ta komisar je zadolžen za
zaščito skupnih interesov Evropske unije in mora delovati
neodvisno in nepristransko. Zaradi tega razloga ni podrejen
Evropskemu ministrskemu svetu in tudi ne vladi posamezne
države. Sedež komisije je v Bruslju in tam je zaposlenih približno
16.000 oseb. Za nas z davčnega področja je ta komisija zalo
pomembna, in sicer zato, ker prav komisija daje predloge za
nadaljnji harmonizacijski proces na davčnem področju. Za to
področje pa je poleg tega važen še naslednji organ, ki ga bom
predstavil, to je tako imenovano evropsko sodišče.

Trenutno poteka v Evropski uniji vroča diskusija o tem, ali bodo
davčni zakoni preoblikovani v nacionalno pravo v obliki smernic.
To je ena varianta. Druga varianta, kateri pa daje Evropska unija
prednost, je v tem, da ministrski svet izda uredbe in te davčne
uredbe postanejo neke vrste ustavni zakoni v posameznih
državah.
Naslednji korak so tako imenovane smernice Evopske unije.
Tudi te smernice so načelno pravno obvezne za države članice.
Posebnost teh smernic, če jih primerjamo z uredbami, pa leži v
tem, da jih mora nacionalni parlament oziroma nacionalno zakonodajno telo transformirati v nacionalno pravo. Pri transformaciji
si to zakonodajno telo lahko samo izbere obliko. V Avstriji je običajna
oblika za smernice Evropske unije tako imenovani zvezni zakon.
Smernice prav tako izdaja evropski ministrski svet. Ponavadi
imajo po predlogu evropske komisije države članice samo
dolžnost, da te smernice v določenem času prenesejo v nacionalno pravo.
V Avstriji smo imeli problem, in sicer s smernico za poenotenje
na področju davka na dodano vrednost. Lahko se smejimo, ker
se je tista smernica imenovala smernica za poenotenje, bila pa
je ena najbolj kompliciranih smernic na področju davka na dodano
vrednost. Avstrijski parlament ni bil v stanju, da bi prenesel to
smernico v nacionalni pravni sistem, ker je očitno sam ni razumel.
S 1.1.1997 pa bomo to smernico prenesli tudi v naš davčni zakon,
in sicer v naš zakon o davku na dodano vrednost, ker nam je
evropska komisija zagrozila, da nas bo sicer "zatožila" pri
evropskem sodišču. Namreč, posebnost smernic je tudi v tem,
da če država ne preoblikuje te smernice v nacionalno pravo, se
vsak davčni zavezanec v vsakodnevnem procesu lahko kljub
temu opira na to smernico. Interes države je, da preoblikuje te
smernice v nacionalno pravo.

Evropsko sodišče, dragi prijatelji, je pomembno zaradi tega, ker
se morajo sodbe evropskega sodišča izvrševati v posamezni
državi, kjer imajo sodbe tega sodišča naravo neke vrste zakona.
Trenutno sestavlja evropsko sodišče 15 sodnikov; tudi Avstrija
Ima v njem svojega predstavnika.
V zvezi z evropskim sodiščem se postavlja vprašanje, kdo je v
posamezni državi pooblaščen, da pride pred evropsko sodišče.
Odgovor na to je, da posamezni davčni zavezanec nima možnosti,
da bi se pritožil na evropsko sodišče. Pritožbo na evropsko sodišče
lahko realizira samo posamezno vrhovno nacionalno sodišče.
To pomeni, da se v Avstriji lahko pritoži na evropsko sodišče
naše vrhovno sodišče.

V sekundarno evropsko pravo spadajo tudi tako imenovane
odločbe in tako imenovana priporočila, ki pa so ponavadi
neobvezna in se nanašajo samo na posameznega davčnega
zavezanca.

Sedaj sem vam na kratko predstavil najvažnejše organe Evropske unije, povedal bi pa še to, kaj je tako imenovano primarno
pravo in kaj je sekundarno pravo Evropske unije.

Naslednje vprašanje oziroma naslednja tematika, ki bi jo rad
omenil, je, kakšno vlogo imajo v Evropski uniji davki.

Primarno pravo Evropske unije so tako imenovani sporazumi,
kot na primer Rimski sporazum ali Maastrichtski sporazum, s
katerimi se je bolj ali manj vzpostavila funkcionalnost Evropske
unije. Za nas v praksi tako imenovano primarno evropsko pravo
ni tako pomembno, je pa izjemnega pomena tako Imenovano
sekundarno evropsko pravo.

Ker je Evropska unija v prvi vrsti tudi neke vrste gospodarska
skupnost, imajo davki v Evropski uniji eno najpomembnejših vlog.
Zato je Evropska unija že pred desetletji pričela harmonizirati
sistem pobiranja, predpisovanja in plačevanja davka. Kako pa
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izgleda situacija danes? Danes lahko rečemo, da je bila Evropska
unija v stanju harmonizirati oziroma vsaj sprožiti proces harmonizacije na področju prometnih davkov, na področju trošarin,
ni pa v stanju, da bi sprožila harmonizacijski proces na področju
direktnih davkov, to pomeni na področju dohodnine in tudi na
področju davka od dobička pravnih oseb, ali pa, kot ga mi v
Avstriji imenujemo, tako imenovanega korporacijskega davka.
Zakaj Evropska unija ni v stanju, da bi sprožila na tem sektorju ta
tako neobhodno potreben harmonizacijski proces? Odgovor je
pravzaprav čisto preprost. Zaradi tega, ker se pri davkih, ki
obdavčujejo podjetnika na področju prodajanja blaga oziroma na
področju opravljanja storitev, to pomeni na področju tako
imenovanih prometnih davkov, lahko nekaj harmonizira, saj gre
pravzaprav samo za davčne stopnje, na področju dohodnine pa
je zelo težko sprožiti ta harmonizacijski proces, ker tu vsaka
posamezna država zasleduje lastne interese.

dividendo, tega ne obdavči več. Mislim, da je v Sloveniji podobno
oziroma prav tako. Če pa prejema to dividendo fizična oseba,
potem se ta dividenda pri fizični osebi obdavči samo enkrat,in
sicer z 22 % linearno za vse. To se pravi, če izplačujete dividendo
iz pravne osebe, potem je plačala pravna oseba 34 % davka od
dobička pravnih oseb. Posamezna fizična oseba, to pomeni
družbenik tega podjetja, za to prejeto dividendo plačuje še 22 %
dodatne dohodnine.
Dostikrat pa pri tem družbeniku ne pride do obdavčenja. V Avstriji
imamo tako imenovani sintetični sistem dohodnine, to pomeni, da
se dohodki izravnavajo. Če ima nekdo negativne dohodke, jih
lahko kompenzira s pozitivnimi dohodki, in če je prišlo s tem do
davčne osnove 0, potem bi se tisti 22 % že obdavčeni sistem,
torej tisti davek, zopet refundiral davčnemu zavezancu.
Morda na kratko še nekaj preden preidem k davku na dodano
vrednost. Gre za najpomembnejše člene evropskega sporazuma,
ki se ukvarjajo z davčno harmonizacijo. To je na eni strani tako
imenovani člen 99. Ker imam na žalost to besedilo samo v
nemščini, vam bom povedal najvažnejše v zvezi z 99. členom.
Člen 99 predpisuje, da morajo posamezne države, to se pravi
vse članice Evropske unije, sodelovati pri harmonizacijskem
procesu. Za nas pa to sodelovanje na področju indirektnega
obdavčevanja pri harmonizacijskem procesu pomeni kreacijo
pametnega simplificiranega in kljub temu razumljivega obdavčenja
na področju davka na dodano vrednost. Za Slovenijo bi to pomenilo,
če bi hotela postati članica Evropske unije, da bi morala uvesti
davek na dodano vrednost.

Predlagam, da vzamete v roke to podlago in da si jo na kratko
ogledamo. Oglejmo si zdaj Avstrijo. Kakšno vlogo igra avstrijski
davčni sistem v mednarodni primerjavi? Tu gre predvsem za
tako imenovano davčno kvoto in sicer, koliko odstotkov znašajo
naši davki v primerjavi z narodnim produktom, to je tako imenovani
bruto nacionalni produkt, kot ga imenujete v Sloveniji - to imate v
gradivu, ki sem vam ga predložil. Tu imam neko študijo OECD-ja
iz leta 1988 o odstotkih doma doseženega družbenega bruto
proizvoda. Sicer se je v Avstriji že nekaj spremenilo, ampak ta
študija ima še vedno zelo jasne opredelitve. Če si ogledamo
Avstrijo, potem lahko vidite, da vključno s socialnim zavarovanjem
dosega naša kvota skorajda 42 %, to pa pomeni, da so stroški
socialnega zavarovanja, kot ga mi v Avstriji tudi imenujemo, tisti
stroški, ki nastajajo poleg plač, precej visoki in da so ti stroški tudi
ovira za priliv tujega kapitala v Avstriji. Kolikor je meni znano, ima
Slovenija tudi zelo visoke stroške na tem področju. Če bi te stroške
socialnega zavarovanja odštevali, potem bi imeli samo stroške
približno v višini 28,2 %.

Člen 100 je tisti člen, ki se ukvarja s harmonizacijo na področju
direktnih davkov, to pomeni na področju dohodnine in tudi na
področju obdavčevanja pravnih oseb z davkom od dobička pravnih oseb. Kot sem vam pa že prej povedal, je ta člen bolj teoretičen,
saj doslej še ni prišlo do bolj pametnih harmonizacijskih korakov
na tem področju. Tu sta sicer dve smernici, ki sta zelo pomembni,
nemško "Fusionsrichtlinie", kar pomeni - smernica za fuzijo ali za
združitev družb. Naslednja smernica je tako imenovana "MutterTochterrichtlinie", smernica, ki predpisuje obdavčevanje oziroma
sistem obdavčevanja med družbami, ki so matere, in med
hčerinskimi podjetji. Potem imate na primer še predlog, ki pa še
ni smernica na področju tega obdavčevanja družb in pravnih
oseb, in sicer kar se tiče izgub; torej, če je neka družba
prigospodarila izgubo, ali lahko to izgubo prenese v naslednje
leto in jo potem v naslednjem letu teoretično kompenzira z
dobičkom te družbe.

Oglejmo si morda neko drugo razpredelnico, in sicer avstrijski
davek na dohodek z vidika mednarodne primerjave. Če pogledate
to razpredelnico, potem vidite, da je imela Avstrija še leta 1986
najvišjo davčno tarifo na področju dohodnine in je znašala 62 %.
Leta 1990 oziroma pravzaprav že leta 1989 smo jo znižali na
50 %. V državah, navedenih v oklepaju pod številko 1, pobirajo
lastni davek, ki je podoben dohodnini, še vedno lokalne skupnosti.
Na primer, v Avstriji plačate dohodnino, to je zvezni davek, s
čimer je vaš dolg državi poravnan. Tu pa imamo še države, kot so
na primer Norveška in švedska ali pa tudi Švica, Kanada in ZDA,
ki poleg zveznega davka, zvezne dohodnine, pobirajo še lokalne,
dohodnini podobne davke. Če si ogledate na primer Nemčijo, ima
Nemčija v letu 1990 davke v višini oziroma tarifo v višini 53 %,
leta 1986 pa je imela še tarifo v višini 56 %.

Zelo važna smernica, ta je na predzadnji strani, nemško "Amtshilfe", je pri vas tako imenovana pravna pomoč. In sicer imamo tu
smernico iz leta 1977, ki se je leta 1979 malo spremenila. Prvotno
je bila v tej smernici integrirana samo pravna pomoč na sektorju
direktnega obdavčevanja, leta 1979 pa so to smernico spremenili
in v sistem pravne pomoči vključili tudi davek na dodano vrednost.
Na podlagi te smernice mora danes Avstrija dajati podatke drugim
davčnim upravam v Evropski uniji. Mi smo pristopili, kot sami
veste, leta 1995, smo pa imeli že presej vprašanj in prošenj za
pravno pomoč. To pravno pomoč damo v doglednem roku,
ponavadi ustrežemo v treh, štirih mesecih. V Avstriji tako ne
izvajamo samo našega lastnega dela, temveč moramo delati tudi
za druge finančne uprave, druge finančne uprave pa morajo delati
tudi za nas.

Oruga razpredelnica prikazuje povprečni dohodek in kakšna je
povprečna obdavčitev tega dohodka. Če si ogledate Avstrijo,
potem povprečno obdavčevanje ni tako visoko. Mi pa vemo, da
davčni zavezanci ne plačujejo samo dohodnine, temveč poznamo
tudi pravne osebe in te pravne osebe plačujejo tako imenovani
davek od dobička pravnih oseb. Deloma boste v Evropi našli tudi
drug pojem za ta davek, to je korporacijski davek.
V veliki davčni reformi leta 1988 se je Avstrija odločila, da bo ta
davek znižala. Mi smo imeli, poglejte si razpredelnico, leta 1986
za dobičke pravnih oseb še davek v višini 55 %. Danes je 34 %.
V tej razpredelnici, ki je iz leta 1990, je še 30 %, mi smo pa medtem zopet povišali ta davek s 30 na 34 %. Slovenija obdavčuje
dobičke s 25 % in bi bila po podatkih v tej tabeli ena najbolj ugodnih
držav. Nekaj zanimivega je še morda v tem kontekstu v zvezi s to
obdavčitvijo. Če avstrijska d.o.o. izplačuje dividendo neki drugi
avstrijski d.o.o., potem se ta dividenda obdavči samo enkrat pri
izplačilu tiste družbe, ki izplačuje dividendo. Družba, ki prejema to

Ob koncu bi se rad še na kratko z vami pogovoril o davku na
dodano vrednost. V ta namen sem pripravil podlage, ki se vsaj na
hitro ali pa pretežno ukvarjajo s tem davkom. Zakaj je davek na
dodano vrednost tako pomemben? Zaradi tega, ker je za naš
avstrijski letni proračun najvažnejši vir priliva in s tudi najvažnejši
vir vseh drugih držav Evropske unije. In Evropska unija iz tega
velikega "kotla" potem črpa podlage za lastne finance. Zaradi
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tega je Interes Evropske unije, da se ta davek na dodano vrednost
v vseh državah Evropske unije natančno izvaja. Zakonske
podlage za ta davek na dodano vrednost so šesta smernica
Evropske unije in v Avstriji seveda tudi naš avstrijski zakon o
davku na dodano vrednost, ki pa je bolj ali manj samo prepis te
šeste smernice - seveda po lastni zasnovi, ampak šesta smernica
Evropske unije je integrirana vanj.

je bilo v Evropi ustanovljeno tako imenovano notranje tržišče. To
notranje tržišče pa je odpravilo celotni kontrolni carinski sistem.
Na primer, če je avstrijski podjetnik prodajal blago v Nemčijo, je
po našem dosedanjem zakonu o davku na dodano vrednost ta
posel knjižil kot davka prost, kot izvozni posel, na katerega ni bil
obešen naš avstrijski davek na dodano vrednost. Ta posel pa je
knjižil kot davka prost samo takrat, kadar je dobil od avstrijskega
carinika oziroma od nemškega carinika potrdilo, da je šlo to blago
v tujino. Naenkrat ni bilo več teh carinikov in Evropska unija je
namesto tega kreirala nek nov sistem kontrole, ki se imenuje po
angleško "value edit tax information exchange system". To
pomeni, da avstrijski podjetnik knjiži ta posel kot davka prost
samo takrat, ko mu je nemški kupec ali nek kupec iz Evropske
unije pokazal tako imenovano identifikacijsko številko za davek
na dodano vrednost. To pomeni, da ima vsak podjetnik v Evropski
uniji poleg davčne številke še tako imenovano identifikacijsko
številko za davek na dodano vrednost in večkrat smo ugotovili,
da so se te identifikacijske številke spreminjale, ker se je spremenil
naslov podjetnika, ker se je spremenilo ime podjetnika ali pa če
se je spremenila pravna oblika tega podjetnika. Naši finančniki, ki
imajo pristop v centralni kompjuter v Bruslju, so pogledali, ali je ta
identifikacijska številka še korektna, ter ugotovili, da se je vmes
spremenil naslov tega podjetnika in da zato identifikacijska številka
ni bila več korektna. Zaradi tega bi morala davčna uprava naknadno obdavčiti ta davka prost posel. Takrat smo se v naši
upravi odločili, da bo vsaj v prehodni fazi, ki je potekala leta 1995
in deloma tudi leta 1996, davčna uprava do podjetnikov nastopala
tolerantno in brez konsekventnega delovanja. To pomeni, da mi
podjetnike poučimo, kako poteka to v praksi in jim ne predpišemo
tistega davka, ki bi ga morali sicer predpisati po zakonu. Upam,
da sem vam odgovoril na to vprašanje.

Ta davek na dodano vrednost označuje tisto ozemlje, ki ne spada
k Evropski uniji, kot območje tretjih držav. To pomeni, da je Slovenija
za Evropsko unijo glede davka na dodano vrednost neke vrste
tretja država, prav tako kot ZDA, Kanada in vse druge države, ki
ne spadajo k Evropski uniji. Če si ogledate samo smernice
Evropske unije, ki se ukvarjajo s harmonizacijo davka na dodano
vrednost, lahko vidite, kakšen pomen ima ta davek v Evropski
uniji. Najvažnejša smernica je trenutno smernica 680 iz leta 1991.
Ta smernica regulira trenutno tržno gospodarstvo v Evropski
uniji, se bo pa po vsej verjetnosti iztekla leta 2002 ali pa leta 2003.
Pripravil sem tudi razpredelnico, ki prikazuje, kakšen pomen ima
davek na dodano vrednost za avstrijski proračun, iz katere je
razvidno, da je leta 1994 država pobrala za približno 200 milijard
avstrijskih šilingov tega davka. Leta 1995 je bil znesek nižji, in
sicer 180 milijard šilingov. To se je zgodilo zato, ker smo bili šele
prvo leto v Evropski uniji in po vsej verjetnosti teh smernic nismo
prav izvajali. Letos smo že bolj izkušeni in zato pričakujemo do
konca leta 1996 240 milijard avstrijskih šilingov.
Pogovorimo se še na kratko o tem, kakšni so izgledi za Slovenijo.
Če pogledamo spekter direktnega obdavčevanja, mislim, da ima
Slovenija zelo visoko raven vstopa v Evropsko unijo tudi s tem
sistemom, s to organizacijo; enakopravno in brez vsakega
problema. Na področju prometnega davka pa je moje stališče, da
se uvede ta davek na dodano vrednost, ker iz dolgoletnih izkušenj
v finančni upravi vem, kako težko se je ukvarjati s tem davkom,
kako težko je podjetnike privaditi na ta davek in koliko dodatnih
prilagajanj aktom bo še potrebno, da bodo ljudje v celoti razumeli
koncepcijo tega obdavčevanja.

Vprašanje:
Samo še eno podvprašanje. Se pravi, da vi ocenjujete, da tukaj ni
prišlo - kajti stopnja 0 je le precej velika skušnjava za nepoštene
- do kakšnih pomembnejših davčnih utaj zaradi te vaše tolerantnosti.
Dr. Marian VVakounig: Mislim, da ni prišlo do davčnih utaj, ker
imamo še neko drugo možnost. Po tej smernici, ki predpisuje
pravno pomoč v Evropski uniji, ki sem jo že prej omenil, bi imeli
možnost, da bi na primer pri tistem nemškem kupcu sprožili iz
Avstrije, poseben inšpekcijski postopek. Lahko ^e sproži tako
imenovani simultani inšpekcijski postopek v celotni uniji.
Podjetnikom je to znano in tega se tudi zavedajo. Nihče - seveda
nekaj možnosti je tudi, ampak mislim, da ni nihče namenoma
skušal utajevati davkov.

S tem zaključujem ta kratki pregled. Upam, da sem vas deloma
seznanil z delovanjem Evropske unije in potekom harmonizacijskega procesa v Evropski uniji. Spoznali smo, da teče zelo
intenzivna harmonizacija na področju indirektnih davkov, da pa je
slaboten, skorajda še na začetku proces na področju direktnega
obdavčevanja. Sedaj veste, da je davek na dodano vrednost za«
naš avstrijski proračun najvažnejši vir vsega pretoka, imamo pa
probleme z izvajanjem tega davka. Slovenija je v današnji situaciji
na sektorju davčne uprave zrela za Evropsko unijo, morala pa bo
uvesti ta davek na dodano vrednost.

Vprašanje:
Pri nas dijake usposabljamo za podjetništvo po angleškem
sistemu. Angleži v svoji literaturi navajajo, da lahko praktično
vsak dijak postane samostojni podjetnik. Niti naša zakonodaja niti
naše banke niso pripravljene dajati kar vsevprek kredite tako,
kot ta literatura predvideva, po drugi strani pa vidimo, da bodo
zdaj tu novi davki. Zanimajo me vaše izkušnje glede števila majhnih
podjetnikov oziroma ali v Avstriji tudi narašča število teh malih
podjetnikov, kot narašča pri Angležih?

S tem bi zaključil predavanje. Vabim vas, da razpravljamo o tej
problematiki.
Dr. Miroslav Polzer: Hvala, gospod dr. Wakounig, za vaše zanimivo predavanje in za podlage, ki ste nam jih pripravili. Sedaj pa bi
prosil, da se javite k besedi oziroma z vprašanji.
Vprašanje:
Našega cenjenega predavatelja, gospoda VVakouniga, vprašujem,
če bi nam na kratko povedal, kje so bile osnovne težave v tem
procesu davčne harmonizacije. Mišljen je davek na dodano
vrednost. Ali bi nam lahko pojasnili te osnovne točke, ki jih je
Avstrija nekako morala prebroditi oziroma te probleme, ki so se
dejansko v tem procesu harmonizacije pri tem davku pojavili?

Dr. Marian VVakounig: Avstrija je tradicionalna država malih in
srednje velikih podjetnikov. Mi spadamo med tiste države, ki imajo
majhna in srednje velika podjetja - v Evropski uniji se to imenuje
"small and medium enterprises". Nimamo tako imenovanih "large
traders", to je velikih podjetnikov, temveč smo več ali manj država
malih in srednje velikih podjetnikov. Za male podjetnike, dragi
prijatelji, ima vsak davek na dodano vrednost v Evropski uniji
olajšave. Pri nas izgledajo te olajšave tako, da do 300 tisoč šilingov
letnega prometa, to je približno 4 milijone tolarjev, ta avstrijski
podjetnik ne plačuje davka na dodano vrednost, vendar pa tudi
nima možnosti, da bi dobil ugodnost tako imenovanega odbitnega

Dr. Marlan VVakounig: Osnovni problem je psihološki problem,
ki je vplival tudi na izvrševanje tega novega davka na dodano
vrednost. Lahko vam tudi povem, zakaj se je to zgodilo. 1.1.1993
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davka, tistega predhodnega prometnega davka, ki mu ga je
zaračunal dobavitelj. Lahko pa vsak podjetnik, in to je tudi dokaj
pomembno, finančno upravo pismeno prosi, da želi, da se obdavči
tako kot vsak navaden podjetnik. V takem primeru mora potem
tudi mali podjetnik plačevati davek na dodano vrednost, ima pa
tudi pravico do tega odbitnega davka. Podjetnik, in to je morda
deloma nerazumljivo za slovenske razmere, podjetnik, dragi
prijatelji, Je za nas v Avstriji vsaka oseba, ki opravlja neko
dejavnost, ne glede na to, ali je za to dejavnost podjetje registrirano
v kakšnem registru ali ne. To pomeni, da je tisti, ki na črno nekaj
prodaja, za nas Avstrijce, prav tako podjetnik. To je samo stvar
davčne in finančne kontrole, na kakšen način takega podjetnika
nadzira in tudi kontrolira. Ponavadi ga, ker ne vodi knjig oziroma
jih ne predloži finančni upravi, ocenimo po določenih metodah.To
je možno tudi po slovenskem zakonu o davčnem postopku; to se
pravi, da je slovenski zakon o davčnem postopku na tem področju
podoben našim določilom.

pomoč. Ta je veliko bolj učinkovita in veliko bolj ustreza agentom
vsake davčne uprave.
Vprašanje:
Mene zanima, kakšen stres - oziroma če je stres sploh bil - je
harmonizacija pomenila za avstrijsko davkarijo. Namreč zakaj?
Do leta 1918 smo mi imeli le zelo podobno oziroma enako davčno
službo, potem pa je slovenska davkarija doživela veliko balkanizacijo in ta balkanizacija se je pravzaprav ves čas nadaljevala.
Če primerjam, poznam bolj staro avstrijsko davkarijo, pa je danes
tukaj razlika kot noč in dan, in prav smeh, ki ga je bilo tukaj slišati,
je bil, ko je bilo rečeno, da vi zaupate v poštenost avstrijskih
podjetnikov. To je seveda danes slovenski davkariji in slovenski
družbi precej tuje. Zanima me pravzaprav, kako se davčna služba
prilagaja tej harmonizaciji.
Dr. Marian VVakounig: Gospe sekretarki državnega sveta sem
že prej povedal, da sem obiskal skoraj vse države članice
Evropske unije. Deloma sem bil v teh državah po dva, tri tedne.
Tam sem imel možnost spoznati funkcionalnost davčnega
sistema. Lahko rečem, da ima vsaka od teh držav neke probleme
z notranjo organizacijo. Tudi v Avstriji smo spoznali, da naša
organizacija ni perfektna in da se mora vedno spreminjati. Osebno
pa mislim, da je trenutna zasnova davčne organizacije, take kot
je v Sloveniji, pameten korak, ker imamo enotno davčno
organizacijo. Samo za primer, Angleži še danes nimajo enotne
davčne organizacije, Belgijci je prav tako nimajo, ker razlikujejo
med davčno organizacijo, ki pobira direktne davke, in tisto, ki
pobira indirektne davke, kot na primer davek na dodano vrednost,
trošarine; carine tam skorajda ni več, ker je to unija. Te države so
danes spoznale, da bodo morale zasnovati nek nov sistem - in to
je morda tisti ponos, ki ga občutim sedaj - ki bo ustrezal
avstrijskemu. Sedaj je to idealiziran sistem in vem, da ima ta
sistem tudi napake. To pomeni, da nikoli ne najdeš perfektnega
sistema. Lahko rečem, da bi Slovenijo štel med tiste države, ki
imajo v zasnovi pametno zasnovo za davčno organizacijo. Težko
je primerjati davčne sisteme posameznih držav. Vedel sem, kje
se je sharmoniziralo, in sicer na področju davka na dodano
vrednost, ni pa bilo še harmonizacijskega procesa na področju
direktnih davkov. Vse davčne uprave pa pobirajo seveda tudi
direktne davke in ne samo indirektnih. Tudi direktne davke zaradi
tega, ker tam še ni bilo harmonizacijskega procesa, s tem pa tudi
še ni poenotena davčna služba v celotni Evropi.' Prej sem tudi
izhajal iz drugih stališč, sedaj, ko sem si pa ogledal vse organizacije
v Evropski uniji, vem, o čem govorim.

Vprašanje:
Najprej bi povedal, da Slovenijo čakata dva velika projekta na
davčnem področju glede sinhronizacije, in sicer sinhronizacija z
Evropsko unijo in sinhronizacija z OECD. Namreč, tudi v okviru
OECD smo dali formalno vlogo za polnopravno članstvo. Avstrija
je že članica. Obstaja približno 160 inštrumentov, s katerimi se
mora država sinhronizirati. Največjo težo imajo tudi na tem
področju finančni in davčni. Konkretno me zanima Avstrija zaradi
tega, ker je bilo ob vključevanju Madžarske, Poljske in Češke to
glavno davčno področje. Kakšna je trenutna situacija v Avstriji
glede bančne tajnosti za davčne namene?
Dr. Marian VVakounig: To je zame kot finančnika zelo kočljivo
vprašanje, ampak poskusil bom odgovoriti nanj. Bančna tajnost
pri nas v Avstriji ni predpisana v zakonu o davčnem postopku,
temveč je določena v tako imenovanem bančnem zakonu, to se
pravi v zakonu, ki organizira banke in ki predvideva, kdo sploh
sme ustanoviti banke. Ker ima Evropska unija tako imenovano
smernico proti pranju denarja, mi pravzaprav teh smernic - to je
vidik oziroma stališče, ki ga sedaj zastopa finančna uprava,
politiki tukaj zastopajo neko drugo stališče - nismo pretransferirali
v naše nacionalno pravo in bomo po vsej verjetnosti zaradi tega
ovadeni evropskemu sodišču. To pa pomeni, da bo trenutna
bančna tajnost, ki sedaj še omogoča naložbo na anonimnih
računih, padla v nekaj letih in da bodo potem banke oziroma, da
bo potem imela finančna uprava vpogled tudi v vse bančne izpise
In podobno. Trenutno, dragi prijatelji, imamo vpogled oziroma
možnost vpogleda v bančne izpise samo takrat, če je proti
davčnemu zavezancu uveden kazenski postopek zaradi namerne
utaje davkov; ne zaradi malomarnega utajevanja davkov, to je še
premalo. Mi moramo dokazati, da je prišlo do namerne utaje davkov
in šele potem lahko zlomimo to bančno tajnost.

Dr. Miroslav Polzer se je predavatelju dr. Marianu VVakounigu
zahvalil za njegovo predavanje in odgovore na vprašanja, zahvalil
pa se je tudi vsem prisotnim za udeležbo in sodelovanje na tem
predavanju.

Vpraianje:
Kako pa potem izvajate 26. člen mednarodnih sporazumov? Smo
pred podpisom In ratifikacijo tega sporazuma z Avstrijo. Ta člen
govori o izmenjavi informacij in vsebuje celo striktna pravila, da
mora država, ki podpiše ta sporazum, oziroma država partnerica,
na zahtevo druge države partnerice tudi posredovati zahtevane
podatke.
Dr. Marian VVakounig: Upamo, da so naši podjetniki tako pošteni,
da prek te bančne tajnosti ne opravljajo kakšnih krivih poslov.
Tega problema s 26. členom nima samo Avstrija, temveč ga ima
tudi Luksemburg, ki ima prav tako opredeljeno neko podobno
bančno tajnost, kot jo ima Avstrija. Očitno se trenutno nihče ne
spotika ob ta 26. člen. Za tiste, ki ne vedo, kaj pomeni 26. člen, naj
povem, da 26. člen predpisuje pravno pomoč na primer v
bilateralnih odnosih. Ta člen po mojem v prihodnosti za nas v
Evropski uniji sploh ne bo imel nekega posebnega pomena, ker
se bomo vedno posluževali tako imenovane smernice za pravno

Pisna gradiva ■ podlage k predavanju ki jih je pripravil in se nanje skliceval
predavatelj, so na voljo v službi
državnega sveta.
Zapis je pripravljen po redigiranem
magnetogramu predavanja.
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Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Avstrijskim inštitutom za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo 4. februarja 1997
organiziral predavanje o AVSTRIJSKEM IN MEDNARODNIH KONCEPTIH ZA EKOLOŠKO USMERJENO DAVČNO REFORMO.
Predaval je univ. prof. dr. Štefan Schleicher, predstojnik Inštituta za ekonomijo in ekonomsko politiko Univerze v Gradcu,
svetovalec pri Avstrijskem inštitutu za ekonomske raziskave in predsednik sosveta za vprašanja podnebja pri avstrijskem
Ministrstvu za okolje.

Dr. Miroslav Polzer: Prav prisrčno pozdravljeni tudi v imenu
ljubljanske izpostave Avstrijskega instituta za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo, katerega vodim.
Zelo nas veseli vaše veliko zanimanje za to predavanje. Gospod
profesor je pomemben strokovnjak na tem področju v Avstriji. Je
predstojnik Instituta za ekonomijo in ekonomsko politiko Univerze
v Gradcu, svetovalec pri avstrijskem Institutu za ekonomske
raziskave na Dunaju in predsednik sosveta za vprašanja podnebja
pri avstrijskem Ministrstvu za okolje. Sodeluje z raznimi mednarodnimi organizacijami in trenutno se veliko ukvarja z
ekonometričnimi modeli, iz katerih je razvidno, kako učinkujejo
ekološko usmerjene davčne reforme. Rezultati dela profesorja
Schleicherja kažejo, da je ekološko usmerjena davčna reforma,
če je pravilno oblikovana, lahko zelo pomemben instrument pri
pospeševanju gospodarskega razvoja in je lahko tudi za
gospodarstvo zelo pozitivna.
Besedo dajem gospodu profesorju.
Prof. dr. Štefan Schleicher: Spoštovane gospe in gospodje!
Zahvaljujem se vam za možnost, da lahko posredujem nekaj
zamisli o reformi davčnega sistema. Ta avstrijska razmišljanja bi
nekako vključil v razvoj, kot ga vidimo zdaj v Evropski uniji. Če
me vprašajo, v kakšnem stanju je avstrijsko gospodarstvo, vedno
opozorim na tri zadeve.
Prvič, trudimo se, da bi javne proračune ustrezno sanirali v skladu
z nalogami Maastrichta. Poglejmo avstrijski proračunski primanjkljaj pri zvezni vladi, ter kako se je ta primanjkljaj razvijal.
Problem je predvsem v tem, da se je primanjkljaj močno povečal
predvsem v letu 1995. Zdaj se trudimo, da bi s pomočjo strogega
varčevalnega programa zmanjšali ta proračunski primanjkljaj tako,
da bi lahko postali tudi člani Evropske denarne unije.
Druga značilnost avstrijskega gospodarstva je naraščajoča in
še vedno zelo visoka brezposelnost. Avstrijska stopnja brezposelnosti je še vedno pod povprečjem, in sicer daleč pod
povprečjem članic Evropske unije, bojimo pa se, da se bomo v
naslednjih letih približali temu evropskemu povprečju.
Potem pa je še tretji pojav, na katerega zelo rad opozorim. Če
poskušam opisati stanje v avstrijskem gospodarstvu - to je
kazalnik, ki ga verjetno ne pričakujete od ekonomista - gre za
opozorilo, kakšne so emisije COa. Zakaj se mi zdi, da je to zelo
pomemben kazalnik stanja avstrijskega gospodarstva? Odgovor
je zelo preprost. Ugotavljamo, da so emisije CO., zelo dober znak
za to, kako konkurenčno je avstrijsko gospodarstvo zlasti na
področju produkcijske strukture. Gospodarstvo, ki ima zelo veliko
emisij, posebno če to primerjamo z bruto socialnim proizvodom,
je neučinkovito. To se zelo dobro vidi tudi pri dobrih podjetjih.
Izboljšana izraba virov pomaga dvigniti konkurenčnost podjetja.
Zato smo postali zelo pozorni na razvoj emisij C02. Seveda
postajajo emisije C02 pomembne za nacionalno in mednarodno
politiko tudi glede podnebja. Vendar moram še enkrat poudariti,
da predstavljajo emisije C02 tudi pomemben kazalnik za tehnično
konkurenčnost in tudi razlog za to, da bo jutri na Dunaju avstrijski
minister za okolje predstavil javnosti tako imenovani tehnološki
program Toronto. Vi ste prvi, ki ste v tujini zvedeli za ta tehnološki
program in morda bo za vas tudi zanimivo, da vidite, kako je

prišel naš minister za okolje do tega, da predstavi oziroma predlaga
javnosti tehnološki program, ki je tesno povezan z zelo pomembno
reformo avstrijskega davčnega sistema. Zakaj se ta tehnološki
program imenuje Toronto tehnološki program? Ta program naj bi
nam omogočil, da dosežemo cilje iz Toronta glede emisij COs.To
pomeni, da želimo do ieta 2005 reducirati raven emisij C02 bistveno
pod sedanjo raven, in sicer želimo priti na raven, ki je bila 20 %
pod odstotkom iz leta 1985. To je cilj, za katerega se zavzema
avstrijska vlada tudi v mednarodnih dogovorih.
Kakšna je vsebina tega tehnološkega programa? Prvič, energijo,
ki je na razpolago avstrijskemu gospodarstvu, želimo potrojiti.
Kako? Želimo uporabljati predvsem tehnologije za toplotno energijo;
želimo jo tržiti. To je tista tehnologija, kjer hkrati nastajata elektrika
in toplota. Pričakujemo, da te tehnologije ne bomo uporabljali samo
v industriji, temveč tudi v gospodinjstvih. Državi, kot sta Švica in
Nizozemska, kažeta, da so lahko te tehnologije izredno zanimive
tudi z gospodarskega vidika.
*
Drugo težišče je - stanovati s polovično porabo energije. Zdaj
imamo vzorčne stavbe, ki kažejo, da je možno graditi stavbe ob
istih stroških kot standardne stavbe, ki pa porabijo zelo malo
energije, saj v primerjavi s povprečjem stavb porabijo samo tretjino
energije. Vendar pa želimo v zveznem povprečju stavb porabo
energije zmanjšati za polovico s tem, da bomo čim bolj uporabljali
toplotno energijo.
Četrta točka je promet, ki zahteva in porabi tretjino vse energije.
Vpeljati želimo programe, ki potekajo pod geslom "Route pricing".
Dolgoročno to pomeni, da uporaba javnih prometnih površin ne
bo več zastonj, temveč da bomo za to pač morali plačevati,
odvisno od časa, od površine itn. Poleg tega si Avstrija prizadeva
skleniti mednarodne dogovore za avtomobilsko industrijo znotraj
Evropske unije, po katerih bo možno znižati porabo pri motornih
vozilih na 5 litrov povprečno na 100 kilometrov.
Peto težišče znotraj tega tehnološkega programa so dejavnosti
pri raziskavah in razvoju uporabe sončne energije. Avstrija že
vodi pri uporabi biomas, zdaj pa želimo vedno bolj uporabljati tudi
to področje in imeti opcije pri uporabi fotovoltažne uporabe sončne
energije. Obstajajo sončni zbiralniki, ki jih najdemo zlasti na
enodružinskih hišah; smo vodilni v Evropi po številu kolektorjev
na število prebivalcev.
Kakšne gospodarske in energetsko politične učinke pa naj bi imel
ta tehnološki program Toronto? Avstrijsko gospodarstvo naj bi s
tem postalo predvsem energetsko učinkovitejše. Tukaj gre za 14
milijonov ton emisij C02. Emisije naj bi namreč znižali na to številko,
ker imamo zdaj 16 milijonov ton C02 emisij na leto. Se pravi,
želimo jih znižati na to prvo številko. Zakaj postaja ta tehnološki
program tako privlačen? Tukaj imamo tudi določene učinke na
zaposlitev. Do leta 2005 želimo dobiti 200 milijard šilingov, kar je
nekoliko manj kot 20 milijard US dolarjev. To vsoto bi dodatno
investirali v gospodarstvo. Ta tehnološki program smo načrtovali
tako, da bo v mnogih pogledih učinkovit tudi glede stroškov,
varčen za gospodinjstva, podjetja in tudi za celotno gospodarstvo,
vendar bom o tem pozneje podrobneje povedal nekaj več. Za ta
program smo predvideli samo skromno javno financiranje oziroma
subvencioniranje in od tega tehnološkega programa pričakujemo
zelo pozitivne učinke pri sanaciji javnega proračuna oziroma javnih

proračunov. Poskušal sem povedati, da ima Avstrija zelo inovativan
davčni In reformni paket in ta paket želimo uresničiti. Avstrija si je
na ta način pravzaprav upala storiti korak dlje, kot na primer drug!
v Evropi. Da boste vse to lahko tudi razumeli, bom poskušal
razložiti mednarodne davčne sisteme v različnih državah in na
tej osnovi ponazoriti tudi nov razvoj. Tako bom lažje razložil to
našo davčno reformo. Vsi ne bodo takoj razumeli podrobnosti te
grafike, zato bi vas prosil, da vpišete ime na seznam, ki zdaj kroži
po prostoru, In potem boste dobili tudi gradivo s tega predavanja,
da se boste lahko pozneje seznanili s podrobnostmi.

so v Avstriji morale pasti cene elektrike za industrijo. Zaradi tega
avstrijski ponudniki elektrike prihajajo v težave. Želeli so dvigniti
cene pri gospodinjstvih, vendar je avstrijski minister za energetiko
rekel, da tega pač ne dovoli. Tako v Avstriji prihaja do konfliktov In
velika podjetja avstrijskega elektrogospodarstva bodo zaradi
tega morda prišla v velike težave. Naj opozorim na tega nosilca
energije, ker je pri integraciji v Evropsko unijo elektrogospodarstvo
prisiljeno poiskati nove strukture in nove poti. In zdaj slika, ki je
morda zelo nenavadna, in bi jo tudi zelo težko našli v literaturi.
Gre za vprašanje, ali obstaja kakšna povezava med cenami za
energijo in emisijami v gospodarstvu? Za tem seveda tiči
vprašanje, ali cena za energijo vpliva na gospodarski razvoj?
Nekateri mislijo, da je poceni energija pogoj za zadovoljivo
gospodarsko dejavnost. Kaj pa Imamo tukaj na tej grafiki? Na osi
so cene za energijo v ameriških dolarjih, ki se nanašajo na tone
emitiranega C02, in emisije po intenzivnosti na enoto bruto
domačega proizvoda. Prvi kazalnik je za ceno energije, drugi
kazalnik pa je za emisije oziroma za gospodarsko dejavnost;
rezultati so zelo zanimivi. Tukaj vidimo skrajne primere. Država,
kjer je energija izredno poceni, npr. ZDA, ima tudi največje emisije,
najdemo pa države, kot sta Avstrija in Japonska, ki imajo relativno
visoke cene za energijo in relativno malo emisij, hkrati pa tudi
zadovoljiv gospodarski razvoj. Tukaj so države, kot sta Norveška
in Švica, ki Imajo glede na ta kazalnik, ki zadeva porabo fosilne
energije, zelo visoke cene za energijo, hkrati pa tudi zelo nizko
intenzivnost emisij. Kakšni so sklepi, ki izhajajo iz te grafike?
Mislim, da lahko sklepamo, da se nam ni treba bati visokih cen za
energijo. Visoke cene za energijo so očitno državam, kot so Švica,
Norveška, Avstrija in Japonska, škodovale pri gospodarskem
razvoju, niso pa pomenile nobene ovire pri gospodarskem
razvoju. Po drugi strani pa države z nizkimi cenami za energijo
niso bile prav nič bolj uspešne, so pa imele hkrati zelo visoko
emisijo v svojem gospodarstvu. To je bilo empirično ozadje, pred
katerim zdaj želimo obravnavati mednarodne težnje na področju
davčnih reform. Te reformne težnje sem skušal prikazati, kot jih
pač opazujem v zadnjih petih do osmih letih, kot nek razvoj v
štirih stopnjah.

Tu vidite prikaz za različne evropske države, ZDA in Japonsko,
strukturo davčnih prejemkov, prejemkov države Iz davkov. Modro
obarvani so neposredni davki, zeleni so davki, s katerimi
pravzaprav skrbimo za socialno zavarovanje, rumeni so posredni
davki. Vse številke se nanašajo na bruto domači proizvod. V teh
državah je davčno breme v primerjavi z bruto domačim proizvodom izredno visoko. Švedska je prav gotovo na prvem mestu
in tudi Danska ima zelo veliko davčno breme. Avstrija je prav
gotovo med državami v zgornji tretjini te lestvice. V teh državah
plačujejo največ davkov glede na bruto domači proizvod. ZDA so
država z nizkimi davki, z malo davkov; relativno malo davkov
imajo tudi na primer v Švici. Struktura teh davčnih sistemov se
spreminja tako, da neposredne davke po vseh državah
zmanjšujejo, posredni davki pa se povečujejo, naraščajo.
Znotraj davčnih sistemov si moramo ogledati zlasti tiste davke, ki
se nanašajo na porabo energije. Vse te številke smo vzeli iz
statistike OECD, kar boste tudi našli podrobneje navedeno v
mojem pisnem referatu. Naj samo povem, za kaj tukaj gre. Vidite,
da imamo zelo visoke davke za energijo v primerjavi z bruto
družbenim proizvodom v skandinavskih državah. Italija tudi
izstopa iz povprečja evropskih držav. Avstrija ima še vedno
skromno obdavčitev energije. Zelo veliko nam pove, če si na
področju energije ogledamo, kako različne so cene za energijo in
koliko davkov je v ceni za energijo, se pravi, kako je obdavčena
energija in kako so obdavčeni posamezni nosilci energije. Tukaj
vidite primerjavo cen za bencin in dizel 12 držav in povedati vam
želim, da je bencin v vseh državah zelo močno obdavčen in da
je delež davkov v ceni zelo visok. V skandinavskih državah in v
Italiji imajo zelo visoke davke na energijo in na bencin. Moramo
se torej vprašati, zakaj so cene bencina brez davkov tako različne?
Zakaj je osnovna cena bencina tako različna v različnih državah?

Prva stopnja je bilo tisto obdobje, ko so posamezne države začele
relativno močno uvajati državne davke za okolje. To so zlasti
skandinavske države: Norveška, Danska, Švedska, kjer so zavestno povečali ceno za energijo, ker so pač uvajali selektivne
davke na energijo.
Potem je prišla druga stopnja, ko so znotraj Evropske unije
poskušali te nove davke na energijo usklajevati. Od leta 1991
obstajajo poskusi znotraj Evropske unije, da uvedejo kombinirani
davek na C02 in energijo. Ta poizkus je neuspešen, ker se
Evropska unija ni mogla dogovoriti o tem davku. Mislim pa, da je
bila osnovna ideja za ta davek zelo dobra, kajti tukaj naj bi začeli
z nizkimi davčnimi stopnjami, dolgoročno pa naj bi se te stopnje
spreminjale. Zdaj obstaja v Evropski uniji nov poskus glede davkov
na energijo, in sicer naj bi vse davke na porabo energije harmonizirali. Obstajajo predlogi evropske komisije, ki so tudi že
objavljeni, in vse države članice naj bi uvedle vsaj minimalne
davke oziroma minimalne davčne stopnje na porabo energije in
obdavčile vse nosilce energije, tudi plin in elektriko. To so sedanji
poizkusi za usklajevanje davkov na porabo energije znotraj
Evropske unije.

Pri dizlu je situacija načeloma drugačna. Imamo pač mnoge
države, ki dizel komajda obdavčijo. Tukaj Švica, zanimivo spet
izstopa: V končni fazi vidimo, da so cene za dizel v Evropi zelo
različne. Avstrija kot tranzitna država zaradi tega tudi doživlja
posledice, zanimive posledice, kajti tranzitni promet tam toči bencin
in hodi na črpalke tam, kjer so seveda najnižje cene, in to je zelo
zanimivo. Tukaj vidimo cene za kurilno olje in primerjavo med
cenami za kurilno olje, cenami za gospodinjstva in industrijo.
Imam zelo zanimivo sliko, ki jo morate vsi zelo dobro videti.
Načeloma so industrijske cene bistveno nižje, komajda
obdavčene, vendar ena država tudi tukaj zelo močno izstopa, to
je Italija. Italija močno obdavči kurilno olje tudi pri industriji, pri
gospodinjstvih pa imamo izredno raznolike cenovne strukture po
vsej Evropi. Danska in Italija kurilno olje zelo visoko obdavčita in
skoraj vse druge evropske države zdaj začenjajo te nosilce
energije vključevati v svojo obdavčitev energije. Tudi Avstrija
spada med države, ki bodo obdavčile tudi kurilno olje.
Skandinavske države pravzaprav že od nekdaj zelo visoko
obdavčijo ta nosilec energije.

Potem pa obstaja še tretja razvojna stopnja pri teh mednarodnih
težnjah k davčni reformi. Tukaj gre za prizadevanja, da bi znižali
neposredne davke. Upam, da se še spominjate moje prve slike,
pri kateri sem poskušal ponazoriti osnovno strukturo davčnih
sistemov. Na tej sliki sem pokazal, da neposredni davki na
dohodek, vključno z davki za socialno zavarovanje pomenijo
dve tretjini vseh davkov oziroma davčnega bremena v posameznih državah. To pomeni, da je delo zelo velika davčna osnova
za obdavčitev. Delo je zelo močno obdavčeno in zato so tudi zelo

Še o ceni za elektriko. Kaj lahko vidite pri cenah za elektriko?
Vidite izredno zanimiv pojav, in sicer ogromne razlike v ceni, tako
pri gospodinjstvih kot pri Industriji in to ima za Avstrijo hude
posledice tudi zaradi odpiranja evropskega trga z elektriko.
Avstrija zdaj mora odpreti svoj nacionalni trg z elektriko in zato
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visoki stranski stroški za plače. To so vsi davki na plače In ti
znašajo dejansko 100 % neto plače, torej je bruto plača dvakrat
višja od neto plače.

sredstev namenil za spodbudo. Zakaj potrebujemo to spodbudno
financiranje? Zato, da bi pravzaprav tudi prenesli določene
informacije. Na primer, zlasti na področju stanovanjske gradnje
maloštevilni ljudje vedo, kako pravzaprav lahko ugodno gradijo
hiše in pravzaprav je naša naloga, da te informacije prenesemo
prebivalstvu, se pravi, mi bomo nosilci tega informacijskega
programa, ki je na primer v Švici zelo uspešen; pri njih je to tako
imenovani impulzni program gradnje. Zakaj še potrebujemo tako
spodbudno financiranje? Na primer na področju stanovanjske
izgradnje, kjer želimo imeti novo uvajanje toplotne energije. Tukaj
želimo pravzaprav trgu predstaviti, za kaj gre In imamo tudi predlog
za to, kako naj bi financirali to javno spodbudno financiranje.
Predvsem naj bi to financirali s pomočjo davkov na energijo. Lani
je Avstrija uvedla nov davek na energijo, po katerem so obdavčeni
elektrika, plin in kurilno olje in iz teh prejemkov naj bi ta del prejele
dežele. En del naj bi dala zvezna vlada, in sicer Iz proračuna za
okolje, poleg tega pa naj bi tretji del prišel iz prerazporeditve v
proračunu dežel, na primer iz proračunov za stanovanjsko
izgradnjo.

Prizadevamo si, da bi najvišje davčne stopnje znižali in najnovejši
davčni koncepti v Nemčiji so močan signal za to. Po drugi strani
obstajajo prizadevanja, da bi dvignili dohodek oziroma vsoto, na
katero ni treba plačevati davka na dohodek. Poleg tega pa obstaja
tudi velika potreba po financiranju javnega sektorja, to financiranje
pa moramo zagotoviti s posrednimi davki. Zato so pač znotraj
teh posrednih davkov ti davki na porabo energije vedno bolj
zanimivi.
Tako prehajamo na četrto stopnjo in upam, da se to da tudi prevesti
v slovenščino No, to je besedna igra v nemščini, in sicer "krmiljenje
k davkom" bi se prevedlo dobesedno oziroma davke na davek,
odvisno od tega, kaj je mišljeno. Tukaj gre za financiranje javnih
proračunov in moramo se zavedati, da so davki pomembno
sredstvo, s katerim vplivamo na gospodarstvo oziroma na dogajanje v gospodarstvu. In kaj je pravzaprav novega v tej
gospodarski politiki? Tukaj gre za vidike, po katerih združujemo
davke in gospodarsko politiko oziroma davke in tehnološko
politiko. Določene tradicionalne politike so postale irelevantne, na
primer denarna politika. Tukaj je že nakazana pot in tudi nacionalna
denarna politika; denarna politika skoraj ne bo več obstajala. Zdaj
bomo imeli skupno denarno politiko. Avstrija že pred 20 leti
pravzaprav ni imela prave denarne politike, kajti mi smo avstrijski
šiling vezali na nemško marko. Soočali se bomo s povsem novim
vidikom, saj bomo združevali davčno in tehnološko politiko.
Tehnološka politika ima slej ko prej dovolj nacionalne avtonomije,
zato bodo na tem področju posamezne države imele še vedno
dovolj manevrskega prostora. To pa je tudi razlog, zakaj bom
poskušal razložiti to novo politično načelo, in sicer davke za
krmiljenje, ki je pravzaprav tudi tema mojega predavanja. Z davki
želimo povečati konkurenčnost našega gospodarstva in hkrati
tudi doseči pozitivne vplive na okolje. Že prej sem povedal, o
katerih točkah razpravljamo na tem področju.

Zdaj pa še besedica o stroških, o stroškovni učinkovitosti teh
tehnoloških investicij. Veliko smo razmišljali o tem, in sicer imamo
36 različnih ukrepov, ki jih zdaj ne želim predstavljati, so pa
navedeni v gradivu. Te ukrepe smo pravzaprav tudi stroškovno
ocenili in ugotovili predvsem tri bistvene točke, in sicer obstajajo
določene investicije, ki se splačajo tudi zasebnemu gospodarstvu.
Če lastniki hiš ugotovijo, da je dejansko možno investirati v nekaj
tako, da s privarčevano energijo pokrijejo celotno investicijo, bodo
prav gotovo investirali. Tukaj pravzaprav investicijo pokrijejo s
privarčevano energijo. To so npr. ugotovili že v Švici in tudi v
Avstriji smo se zdaj lotili tega. Poleg tega imamo določene
tehnološke investicije, ki se splačajo šele tedaj, ko smo pripravljeni
podaljšati amortizacijsko obdobje, npr. če amortizacijo določene
investicije podaljšamo na 10,12 let. Poleg tega pa imajo določene
funkcije tudi banke, saj je treba prevzemati tudi določena tveganja;
npr. pri sanaciji starih gradenj naj bi prevzemale iste garancije za
financiranje. Te garancije naj bi prevzemale dežele in občine, prav
tako kot pri novi stanovanjski gradnji. Tukaj so vsi ti ukrepi koristni,
kajti v zasebnem gospodarstvu lahko zelo veliko prihranimo pri
stroških. Poleg tega imamo določena področja, kjer ima dobiček
celotno gospodarstvo, saj ima nižje stroške in zato privarčuje. So
pač določene stvari, ki se gospodinjstvom ne splačajo, se pa
splačajo s stališča celotnega gospodarstva, kajti te specifične
energije sprožijo v tehnologijo druge investicije, ki potem pozitivno
vplivajo na delovna mesta, na podlagi tega pa imamo tudi večje
prejemke v javnih proračunih. Del teh dohodkov iz teh tehnoloških
programov moramo investirati v take projekte, ki jih želimo pripraviti
za trg, npr. želimo investirati v tehnologije s toplotno energijo v
stanovanjski gradnji. Zdaj se boste morda lažje strinjali z mano.
Taki programi imajo zelo dobre učinke na proizvodnjo in zaposlitev.

Prvič, želimo imeti možnosti za to, da pocenimo delo, da pa zato
v davčnem sistemu bolj obdavčimo energijo. Če se cene za energijo zvišajo, se tudi stroški za energijo povečajo. Ali je to res? Mi
poskušamo reči ne na politični ravni; tudi v interesnih zastopstvih
in v gospodinjstvih. Želimo povedati, da višje cene za energijo
niso hkrati višji stroški za energijo, kajti to lahko nadomestijo z
manjšo porabo energije. To se da narediti pri gospodinjstvih, pri
prometu, pri industriji, in to relativno preprosto.
Drugič, s temi ekonomskimi modeli želimo ponazoriti, da davki na
energijo niso primerni za sanacijo proračuna. V Avstriji smo po
povpraševanju javnega mnenja ugotovili, da ljudje menijo, in tudi
mi menimo, da bo negativno vplivalo na zaposlovanje in
gospodarstvo, če bomo uvajali davke na energijo samo zato, da
bi zapolnili luknje v proračunu. Moramo se zavedati, da so davki
na energijo odlično sredstvo za inovativno energetsko politiko, in
to želim zdaj na koncu ponazoriti na podlagi tega avstrijskega
tehnološkega programa, ki ga bomo jutri v Avstriji predstavili
širokemu občinstvu oziroma prebivalstvu. Avstrijski tehnološki
program je zelo povezan tudi z inovativnim davčnim programom.
To povezavo vam bom pozneje razložil. Tak tehnološki program
načeloma pozitivno učinkuje na povpraševanje v gospodarstvu.

Tukaj vidite naraščanje, ki ga pričakujemo na podlagi tega
programa pri bruto domačem proizvodu, in še naraščanje delovnih
mest - 12.000 novih delovnih mest. To je pomemben impulz pri
visoki stopnji brezposelnosti, ki jo imamo ne samo v Avstriji, temveč
dejansko v vseh zahodnoevropskih državah. Ta rezultat zelo
radi vidijo finančni ministri in je tudi razlog za to, da finančni in
gospodarski ministri ugotavljajo, da take inovacije v davčni reformi
tudi njim koristijo. Boljša učinkovitost gospodarstva, boljša
konkurenčnost tudi razbremenjuje javne proračune, in če si
ogledamo področje gospodarstva, je to antiteza k merilom
Maastrichta. Prav gotovo sam spadam med tiste ekonomiste, ki
menijo, da mora sanacija javnih proračunov potekati po veliko
bolj pozitivnih merilih, kot so to maastrichtska merila. Naše analize,
naši modeli so pokazali, da so neto učinki pri javnih proračunih
zelo visoki, da tukaj lahko pridobimo 10 milijard šilingov na primer;
in to je bistvena vsota tudi za avstrijski proračun. Do teh sredstev
pridemo pač tako, da imamo več dohodkov iz davka, to je
označeno rdeče, poleg tega, modro, je pa manjše, to so socialni

Tukaj vidite pričakovane učinke med leti 1997 do 2005; tako naj bi
dolgoročno potekal ta projekt. Tukaj vidite, kako naj ta tehnološki
program povečuje povpraševanje v gospodarstvu, na kakšen
način naj se spodbuja vlaganje v investicije in kako v podrobnostih
izgleda ta program za spodbujanje investicij v tehnologijo.
Predlagamo, da bi vsako leto samo za ta tehnološki program
dodatno investirali 11 milijard šilingov oziroma 1 milijardo dolarjev
in od teh 11 milijard šilingov naj bi javni sektor 1,4 milijarde finančnih
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transferji. To pomeni, da tam, kjer imamo manj brezposelnosti,
imamo tudi manj izdatkov, ker so manjše podpore za brezposelne
in podobno.

Vprašanje:
Brez dvoma se Avstrija ob skandinavskih državah in Švici uvršča
med tiste države, ki so na področju varstva okolja pravzaprav na
vrhu svetovnih držav. V Avstriji se je po vstopu v Evropsko unijo
javnost zelo razdelila. Eden izmed razlogov, ki jih predvsem
ekološka organizacija in "zeleni" poudarjajo, je tudi po njihovem
mnenju dejstvo, da se mora Avstrija zdaj prilagoditi evropski
zakonodaji in seveda tudi ekonomskim instrumentom, ki so po
njihovem mnenju z vidika okolja manj radikalni. Vprašujem, ali
pomeni vstop Avstrije v Evropsko unijo z vidika že potekajoče
ekologizacije davčnega sistema v Avstriji korak nazaj v
stabilizacijo, ali pa je spodbuda Evropski uniji, da bo stopila še
odločneje na pot ekologizacije gospodarstva? To je prvo
vprašanje.
Pri drugem vprašanju pa je določena nejasnost, če sem prav
razumel, je profesor Schleicher navedel, da je letna količina emisij
C02 v Avstriji 13,7 milijona ton. Če gre tukaj za redukcijo, potem je
v redu, ker če se prav spomnim, ima Avstrija okoli 60 milijonov
ton letnih emisij ogljikovega dioksida. Potem je v redu. Namreč,
tukaj se postavlja vprašanje, bolj vprašanje Toronto cilja. Toronto
cilj je skratka kozmetični popravek. Namreč, strokovnjaki
opozarjajo, da bi morali znižati emisije C02, če bi želeli preprečiti
učinek tople grede, vsaj za trikrat do štirikrat, mi pa se do leta
2005 pogovarjamo o 20 % znižanju C02. Skratka, želel bi samo
opozoriti na to, da se zelo počasi približujemo reševanju
planetarnih podnebnih sprememb. To je bolj pripomba in ne
vprašanje.

In tako sem prišel do konca. Želel bi še enkrat strniti, kakšni so
inovativni predlogi kombinacije za integrirano davčno in tehnološko
politiko. Avstrija s to argumentacijo prav gotovo ni sama; tudi
druge manjše evropske države vedno bolj sledijo temu. Imamo
verjetno najkonkretnejši program te nove inovativne davčne in
tehnološke politike. Značilnost take integrirane davčne in tehnološke politike je, da je treba tako reformo zelo skrbno organizirati;
tukaj ne gre samo za višino davčnih stopenj, morate tudi razmišljati
o kompenzaciji. To je zelo pomembno. Morate pravzaprav
razmišijati, kot pravimo v našem žargonu, o reciklaži davkov. Ti
davki ne smejo kar izginiti v naši denarnici, v našem proračunu,
kajti s tem ne boste pravzaprav ničesar dosegli. Vi morate
kompenzirati, vi morate pravzaprav te davke uporabiti za nekaj,
kar prinaša pozitivne gospodarske učinke. Ta kompenzacija mora
tudi zelo pozitivno vplivati na proizvodnjo in zaposlitev, in ena
izmed najusodnejših napak OECD v začetku 1990-ih let je bila, in
to je bila ena izmed prvih izjav OECD, da so tedaj trdili ravno
nasprotno. Tu so verjetno prezrli določene možnosti, ki jih daje
taka davčna reforma, kajti gospodarska politika je še vedno
obremenjena zaradi teh izjav OECD in nekaj časa bomo še
potrebovali, da pravzaprav učinek teh izjav popravimo na politični
ravni.
Še nekaj bi povedal. Vedno se v zvezi s tako davčno politiko tudi
poudarja, da je zelo pomembno, da davčno breme ne sme
naraščati, se pravi, da ljudje ne smejo plačevati več davkov. To je
tako imenovana stroškovna nevtralnost. Z vidika gospodinjstva
in podjetja je veliko pomembnejše, da se njihovi stroški za energijo
ne povečajo, to pa je možno tako, da povečane cene za energijo
nadomestite z učinkovitejšo porabo energije. Zato pa je pomembno, da imamo take podporne tehnološke programe. Se pravi,
cena narašča, poraba pa mora pasti.

Vprašanje:
V svojem predavanju ste omenili, da ravnokar v Avstriji sprejemate
kompleksen inovacijski projekt za vso Avstrijo. Danes smo slišali
samo ta del, ki se nanaša na povezavo z ekologijo. Ali bi mogoče
lahko dali nekaj dodatnih informacij za ta kompleksen pristop
Avstrije k inovacijam?
Prof. dr. Štefan Schleicher: Najprej bom poskušal komentirati
prvo vprašanje. V zvezi z drugim delom tega vprašanja lahko
rečem da, res je. Očitno sem pozabil omeniti, koliko emisij C02
je v Avstriji. Dejansko jih je 60 milijonov letno, znebiti pa se jih
moramo 13 milijonov do leta 2005. Vsi, ki se s tem intenzivno
ukvarjajo, so prepričani, da je to možno in da imamo tudi dovolj
časa. Na grafikonu, ki smo ga že videli, je linija, ki pomeni Toronto
cilj. Ta razlika, to je teh 13 milijonov ton. V Avstriji nam je uspelo v
nekaj letih, med leti 1966 in 1973, priti na to visoko raven. Zdaj pa
moramo seveda zmanjšati to raven in to zmanjševanje lahko
poteka veliko počasneje, kot je bilo dvigovanje oziroma naraščanje.
Imamo še nekaj časa, da pač sprožimo te tehnološke spremembe.
Vendar pa se strinjam z vami. Če se zavedamo, kakšna je razlika
med izpusti C02 in koncentracijo C02, potem je teh 20 % prav
gotovo premalo. Odgovor bi se glasil. To je samo informacija, ki jo
moramo zavestno razširjati in se zavedati, da pet največjih
emitentov C02 na svetu mora pač spoznati, za kaj gre. Največji
emitenti C02 so Kitajska, nekdanja Sovjetska zveza, potem pa
lahko razpravljamo, katere industrijske države spadajo še sem.
Pred nami je zelo velik izziv in vsi klimatologi se strinjajo, da je to
časovna bomba, da smo soočeni s časovno bombo in teh 20 %
je samo kot neka droga - za začetek je premalo. O tem pravzaprav
zdaj razpravljamo.

Potem pa imamo restrukturiranje. Do tega mora priti. S pomočjo
teh inovacij se izboljša tudi konkurenčnost gospodarstva in tega
inovacijskega impulza ne potrebuje samo avstrijsko gospodarstvo,
temveč celotno evropsko gospodarstvo. Hvala lepa za pozornost.
Dr. Miroslav Polzer: Najlepša hvala za predavanje. Zdaj bi dal
poslušalcem priložnost, da se javite k besedi.
Vprašanje:
Ali je možno potegniti neposredno vzporednico med energijo, če
gledamo predvsem na to, kako vpliva cena na zmanjšanje emisije,
razmerje cene !n emisije ob nezmanjšanem gospodarskem
potencialu, in ali lahko to celo zadevo vzporedno primerjamo tudi
z odpadno vodo in odpadki?
Prof. dr. Štefan Schleicher: Vprašali ste me, ali je ta mehanizem,
ki je tako očiten pri energiji, na primer, da višje cene energije
peljejo k manjšemu toku energije, ne da bi pravzaprav pri tem
zmanjšali gospodarsko dejavnost, možen tudi na področju
odpadkov in odplak? Moj odgovor je, da. Možno je, kajti načelo
oziroma osnova vsega tega je, da moramo imeti zavestno
tehnološko politiko z naslednjim ciljem: vse vire gospodarstva
moramo veliko učinkoviteje uporabljati. Vse vire, ne samo
energetske vire. Na prvem mestu seveda vire kot so zemlja,
zrak in voda in v zvezi s tem moramo dati tudi spodbude za tako
imenovane "close production technology", torej tam, kjer navidezni
odpadek iz enega produkcijskega postopka postane takoj "input"
za drugo gospodarsko dejavnost. Načeloma je Ista gospodarska
spodbuda možna pri gospodarjenju z odpadki oziroma z odpadnimi
vodami.

Prvi del vprašanja, ali sta Evropska unija in njena zakonodaja
spremenili ekologizacijo Avstrije, naj nekoliko drugače oblikujem.
Naj vprašam, kaj se je po članstvu v Evropski uniji spremenilo pri
dejavnosti na področju varstva okolja v Avstriji? Najprej naj rečem,
da je okolje sedaj nekoliko manj pomembno. Tudi v notranjepolitični
diskusiji imamo druge probleme, s katerimi se ukvarjamo, npr.
sanacija proračuna zato, da bi zadostili merilom Maastrichta in
zato se o okolju manj razpravlja. To je res in to je treba povedati.
Tudi povečanje brezposelnosti zelo obremenjuje javno diskusijo,
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veliko bolj npr. kot vprašanje, kje naj bi bili zdaj dejavni na področju
varstva okolja.

Tu se torej strinjam z vami. Pri tem tehnološkem programu pa je
na prvem mestu namen, da tudi obsežno obvestimo prebivalstvo
in da imamo ustrezne informacijske storitve. Na ključnem področju
moramo prenesti ustrezne informacije, zlasti npr. v stanovanjski
gradnji. Želimo pa skrbeti za to, da bomo pri novogradnji gradili
zlasti hiše, ki porabijo zelo malo energije, in da to postane norma.
Poleg tega pa naj bi pri stanovanjski gradnji uvedli določene
energetske kazalce, kajti mi tudi deloma subvencioniramo gradnjo
in s pomočjo teh energetskih kazalcev tudi lahko prilagajamo
višino teh javnih sredstev pri stanovanjski gradnji. Se pravi, če
energetsko zelo kakovostno zgradimo stavbo, dobimo pač več
denarja. Zelo pomembno je, da o tem obvestimo vsa podjetja, ki
se ukvarjajo z energijo; tukaj bomo tudi začeli z obsežnimi programi
za obveščanje.

Obstaja pa še neka druga politična argumentacija, in sicer
naslednja. Zdaj ugotavljamo, da imamo čisto drugačne potrebe v
avstrijskem gospodarstvu. Naše gospodarstvo mora v evropskem
okolju ponovno postati konkurenčno in mnogi deli avstrijskega
gospodarstva se morajo v glavnem prilagajati. Moja najljubša tema
je energetsko gospodarstvo, ki je bilo v odličnem položaju, zdaj
pa mora vedeti, da je izpostavljeno konkurenci. V Avstriji se
razpravlja npr. tudi o tem, za koliko odstotkov je treba zmanjšati
ceno električne energije, za koliko odstotkov smo predragi. In
potem dobimo take številke, za katere skorajda ne morete verjeti
in tudi prizadeti v Avstriji niso pripravljeni razpravljati o tem.
Na avstrijskem trgu lahko kupujete elektriko tudi po ceni, ki je do
40 % pod povprečno ceno v Avstriji. To so dejansko izzivi za to
področje industrije in tukaj bodo potrebne velike spremembe, če
želimo ohraniti konkurenčnost tega sektorja. V Avstriji se lahko
tudi zgodi, da doma ne bomo več mogli prodajati energije iz
elektrarn, torej vodne energije, ki je še vedno čista energija, ker
je pač tako draga. Tukaj gre dejansko za preživetje velikih podjetij
v Avstriji.

Najmanj problemov imamo pravzaprav z industrijo. Industrija je
področje, ki rada prisluhne, in je že pred časom ugotovila, da so
te napredne tehnologije tudi njej v korist in da jih mora uporabiti v
svojem interesu. To npr. opažamo pri celulozni industriji. Ugotovili
so, da z uporabo te tehnologije lahko sami ceneje pokrijejo potrebo
po toploti in elektriki. Potem pa še dodatna pripomba. Lokalni
oskrbniki z energijo so pri takih podjetjih zdaj začeli zelo poceni
ponujati plin in druge vrste energije, tako da so si pač podjetja, ki
so želela uvajati te nove tehnologije, premislila, saj so tako poceni
dobila plin ali elektriko prav zaradi tega, ker so nameravala
spremeniti tehnologijo. Pripraviti moramo celoten sveženj ukrepov
in v Avstriji si zelo prizadevamo, da bi na novo uredili konkurenco.
Zelo pomembno bi bilo, da tudi tem novim proizvajalcem elektrike
omogočimo, da presežke elektrike vračajo v javno omrežje, saj
to zdaj še ne deluje. Želimo pripraviti zakon o organizaciji energije,
vendar pri tem še nismo uspešni in to je še vedno predmet
intenzivne javne in politične razprave.

Kakšne so posledice tega programa za restrukturiranje? Ena
izmed posledic je, da bo ta gospodarska panoga morala uvesti
najboljšo tehnologijo, ki je zdaj na razpolago. Na primer, toplotna
energija, izkoriščanje plina, imeli bomo nove vrste elektrarn in
tako dalje. Tukaj imamo razvoj, ki dejansko pozitivno vpliva na
okolje. Novost zaradi članstva v Evropski uniji na področju okolja
je, da je pritisk zaradi konkurenčnosti na mnogih področjih sprožil
pozitivne vplive in tudi posledice za okolje. To je pač vidik, ki se mi
zdaj zdi zelo pomemben. Zaradi tega tudi poudarjamo pri tem
tehnološkem programu Toronto, da je cilj Toronta in cilj varstva
okolja, ki ga prav gotovo želimo doseči, sicer zelo pomemben,
vendar primarno mislimo, da je to tehnološki program, ki ga
avstrijsko gospodarstvo tako ali tako potrebuje, da bi na podlagi
konvencionalnih kazalnikov še naprej ohranilo mednarodno
konkurenčnost.

Vprašanje:
V Avstriji ste lani uvedli ekološkoenergetski davek, ki v bistvu ni
take "reciklirajoče" narave, podobno kot je Slovenija za letos
uvedla C02 davek. Zanima me komentar.
Drugo. V bistvu ste omenili povečanje cen. Ali dejansko predvidevate v Avstriji kakšno konkretno povečanje v bližnji
prihodnosti? Zanima me pri energentih, kakšni so morebitni
predlogi?

In drugo vprašanje. Prosil bi, da si v podrobnostih ogledate tudi
pisno gradivo. To je sveženj, v katerem je naštetih 36 ukrepov, ki
so rezultat intenzivnih pogajanj avstrijske zvezne vlade z avstrijskimi zveznimi deželami, kajti v Avstriji je tako, da imajo zvezne
dežele na področjih prometa in stanovanjske izgradnje, o katerih
sem že govoril, zelo veliko avtonomijo. Zato je potrebna pogodba
med zvezno državo in deželami in mi smo zdaj skoraj že na tem,
da podpišemo to pogodbo. Podrobnosti vsega tega so zapisane
v gradivu, ki ga boste dobili. Tu so naštete še mnoge dejavnosti,
ne samo okolje, ne samo energija, temveč tudi kmetijstvo in druge
dejavnosti, ki zadevajo tudi stanovanjsko gradnjo, in tudi, kar je
zelo pomembno, promet.

Vprašanje:
Omenili ste 12.000 novih delovnih mest. Po kakšnih izračunih in
koliko delovnih mest bo morda treba na novo subvencionirati
zaradi take spremembe oziroma koliko delovnih mest v delovno
intenzivnih panogah se bo ohranilo? Ali je 12.000 novih delovnih
mest neto razlika?
Če dovolite, še kratek komentar. Namreč, Avstrija Sloveniji na
energetskem področju že nekaj časa ponuja nekatere oblike
sodelovanja, vendar pa na področju, ki ste ga zdaj omenili, ni bilo,
vsaj v javnosti ne, zaslediti kakšnih posebnih pobud, čeprav se
po drugi strani vidi, da nekateri naši obrtniki ali pa manjša industrija
sodeluje z avstrijsko, in to dosti intenzivno, pri izdelavi decentraliziranih, ampak tehnologij starejšega tipa, se pravi kotlov in
gorilnikov na plin in na olje. Mislim, da se tukaj ponuja nova priložnost
možnega tehnološkega in gospodarskega sodelovanja med
Slovenijo in Avstrijo.

Vprašanje:
Uvedba novih tehnoloških programov za zmanjšano porabo
energije bo sprememba, ki posega v navade ljudi. Vemo, da vsaka
sprememba zahteva določen čas, da ljudje spoznajo novost, da
se z njo strinjajo in da jo začnejo tudi izvajati. Torej, tu gre za
dejansko spremembo pri navadah ljudi in zanima me, ali ta projekt
v Avstriji predvideva tudi kakšne ukrepe, ki bi pospešeno dosegali
uveljavljanje teh podvigov, ker je sam cenovni vzvod verjetno
učinkovit, vendar pa gre počasi. Tu se navezujem na obveščanje
in izobraževanje ljudi. Zanima me, ali je temu dodan kakšen
poseben ukrep, ki deluje v tej smeri?

Vprašanje:
Ker se vaš model v veliki meri nanaša na optimizacijo tehnike za
izboljšavo tehnologij, vas sprašujem, v kakšni meri pričakujete v
tem projektu spodbudo za avstrijsko znanost, predvsem na
tehnično naravoslovnem področju za delo avstrijskih inženirjev
in tudi za vpis na tehnične fakultete v Avstriji, ki v veliki meri
upada. Podobna situacija je tudi v Sloveniji. Prosim vas za komentar.

Prof. dr. Štefan Schleicher: Lahko se samo strinjam z vami.
Cenovni vidik v mnogih primerih precenjujemo in dejansko dolgo
traja, da samo s ceno prepričamo prebivalstvo, da se prilagaja.
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Vprašanje:
Po informacijah je pri nas cena energije, predvsem pa, kolikor
vem, vode, odpadkov itd. pod nadzorom vlade in ekonomistov
predvsem zaradi strahu, da bi sprostitev teh cen povečala inflacijo.
Ali je bil dan odgovor v tem, da se že nekaj časa ta inflacija
povečuje, potem pa zmanjšuje. Ali je to pravilno? Tako sklepam iz
predavanja. Ali je kakšen drug odgovor na to?

vire. Lahko si predstavljam, da se bo Avstrija, tako kot Danska,
začela pospešeno ukvarjati s tehnologijo biomas. To je nekaj, kjer
imamo zelo dobre možnosti, to je pa že naslednje vprašanje tukaj že sodelujemo, zlasti s Slovenijo, kajti ugotovili smo, da
imamo toliko skupnih točk kar zadeva surovinsko osnovo, kar
zadeva surovine, s katerimi razpolagamo, da pravzaprav vsi
potrebujemo inovacije in seveda je bilo potem logično, da se tega
dela lotimo skupaj.

Prof. dr. Štefan Schleicher: Vsa ta vprašanja bi pravzaprav
zahtevala cela predavanja, tako da, prosim, ne bodite jezni, ker
bom samo na kratko odgovoril. Začel bom odgovarjati v obratnem
vrstnem redu. Najprej zadnje vprašanje. Ali se cene za energijo,
vodo in odpadke povečujejo ali začenjajo padati? Ne morem vam
odgovoriti, kaj se zgodi, če sprostimo cene. Iz avstrijskih izkušenj
lahko rečem, da so tam, kjer so cene zelo dolgo nadzirali,
nenadoma nastali zelo visoki stroški in nastale so velike razlike,
kajti ugotovili smo, če ste vedeli, da lahko svoje stroške tudi
preračunate v cene, potem nikoli ni bilo velikega pritiska na to, da
bi svoje stroške zmanjšali pri proizvodnji energije, tako da
pričakujemo, da bodo cene padale. To bo prav gotovo veljalo za
elektriko, pri drugih nosilcih energije pa moram argumentirati bolj
diferencirano. Načeloma velja, da se ni treba bati trga, zagotoviti
pa moramo, da ne pride do neprijetnih stranskih učinkov. Na
primer v Avstriji moramo ugotoviti, da naša vodna energija ne
ostaja konkurenčna. Poskrbeti morajo, da bo potekalo vse
normalno naprej. Tudi mi zelo tesno sodelujemo z inštitutom v
VVuppertalu, kajti to je za vso Evropo glavni center za inovativno
tehnologijo, kar zadeva varčevanje z viri. Vi dobro veste, da z
inštituta VVuppertal prihaja tudi zanimiva knjiga o faktorju 4, kjer je
predstavljeno, da imamo zdaj že dovolj tehnologij, da zmanjšamo
vse tokove, vse prenose virov na faktor 4, ne da bi zmanjšali
oziroma spremenili svoj način življenja oziroma da bi se čemu
odpovedali. Vse lahko zmanjšamo na faktor 4. Zdaj pa že delajo
na projektu faktor 10. Po vsej Evropi začenjajo z raziskovalno
dejavnostjo, ki naj bi prenos virov, pretok virov zmanjšala na
faktor 10, ne da bi se pri tem čemur koli odpovedali v našem
načinu življenja. Zdaj pa lahko začnete razmišljati, kaj to pomeni
za hiše, za avtomobile, za komunikacijsko tehnologijo. To so
izredno zanimive stvari.

Kar zadeva delovna mesta - te številke so neto delovna mesta.
Na določenih področjih bomo prav gotovo izgubili delovna mesta
zaradi teh sprememb, vendar nato pričakujemo očiten plus, in to
število, ki sem ga omenil, je ocenjeno z največjo previdnostjo.
Še zadnje vprašanje, ali bodo v Avstriji novi davki za okolje odgovor je jasen. Nobena politična institucija si zdaj ne bi upala
napovedati novih davkov v Avstriji, kajti tukaj gre za zelo občutljivo
področje in v Avstriji je vsak prizadet tudi zaradi tega programa
za sanacijo proračuna in politično ne bi bilo smotrno napovedati
novih davkov. Dejavnosti, ki sem vam jih predstavil v tem
programu, bomo financirali iz obstoječih davkov. Moram reči, da
tudi javni sektor ne bo mogel priskrbeti ne vem kakšnih sredstev.
Tukaj gre bolj za prerazporeditev sredstev in dejansko za davke
iz leta 1996. To je pač uradna argumentacija za vse to. Vsi, ki pa
se ukvarjajo z avstrijsko proračunsko politiko, pravijo, da
potrebujemo velike spremembe v avstrijskem davčnem sistemu,
tako kot je to tudi v drugih evropskih državah, in prepričan sem,
da bomo še v tem mandatu potrebovali reformo in bomo pač
morali nekaj narediti. Sicer novi kancler napoveduje zmanjšanje
bremena. To je ob začetku svojega mandata napovedal, tako da
bodo zaradi teh njegovih predlogov naši predlogi še toliko
pomembnejši.
Zdaj pa želim samo še povedati, da se zahvaljujem za vaš
interes, za veliko zanimanje in zelo bi me tudi veselilo, če bi lahko
v vaši državi še kdaj razpravljali o tem. Hvala lepa.
Dr. Miroslav Polzer: V imenu prirediteljev se vam še enkrat prav
lepo zahvaljujem za številčno udeležbo, profesorju Schleicherju
za njegovo izvajanje in prevajalki za odlično opravljeno delo. Hvala
lepa.

Kar zadeva znanost in tehnologijo - majhna država kot Avstrija
mora iskati nove tržne niše tudi v znanstveni politiki; to, o čemer
mi v Avstriji razpravljamo oziroma začenjamo razpravljati, je
naslednje. Pravzaprav imamo najboljše pogoje, tako kot Slovenija,
najboljše pozicije za majhne tehnologije oziroma tehnologije za
majhen prostor, ki pa so zelo inovativne, saj uporabljajo obnovljive

Zapis je pripravljen po redigiranem
magnetogramu predavanja

POSEBNIM POUDARKOM NA DELO V EVROPSKEM
PARLAMENTU. Predaval je mag. Bojan - Ilija Šnabl,
asistent avstrijskih socialdemokratskih poslancev v Evropskem parlamentu v Bruslju.

Prof. dr. France Vodopivec, državni svetnik, in Gibanje 23.
december sta 12. maja 1997 organizirala posvet PREDNOSTI IN
SLABOSTI PRIDRUŽEVANJA SLOVENIJE EVROPSKI UNIJI.
Državni svet Republike Slovenije je 21. maja 1997 organiziral
predavanje o DVOJNEM DRŽAVLJANSTVU - PRIMERJALNI
PRIKAZ. Predavala je prof. Nicole Guimezanes s pariške univerze.

Dobesedni zapisi (magnetogrami) posvetov
in predavanj so na voljo v službi državnega
sveta.

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Avstrijskim
inštitutom za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo 2. junija 1997
organiziral predavanje o LOBIRANJU V EVROPSKI ZVEZI - S

Posvete in predavanja bomo po dobesednih
zapisih pripravili za objavo v naslednjih
številkah Poročevalca.
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