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Afera Patria

SDS zaradi vpliva sojenja Janezu
Janši na volitve leta 2014 na prvi
stopnji še ni dobila odškodnine.
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Pirati kot pionirji
demokracije

O vzorcih, ki bi jih sodobne
demokracije lahko posnemale s
piratskih ladij, piše Sašo Dolenc.

mnenja
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Peking od Nemčije pričakuje
zeleno luč za povezavo Kitajske
prek Balkana do zahoda Evrope.

ljubljana – Strogo zaupno revizijsko poročilo Banke Slovenije o njenem ravnanju v boju
s pranjem denarja kaže, da je
bila učinkovitost njenih služb
na tem področju zelo sporna.
Poročilo so videli tudi parlamentarni preiskovalci.
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Most od znanosti
v gospodarstvo
Kako pospešiti pretok
znanstvenih spoznanj v
gospodarstvo.

znanost

suzana Kos
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Posebna izdaja
Sobotne priloge Dela.

Foto Jože Suhadolnik

Volitve 2018

Na prodajnih mestih

Olimpija blizu naslova, a Maribor je še živ
nogomet Šele dan po finalu lige prvakov znana odločitev o najboljšem v deželi
ljubljana – O slovenskem nogometnem prvaku bo odločeno
šele v nedeljo. Včeraj sta tako
vodilna Olimpija kot Maribor
vpisala zanesljivi zmagi, prva
doma z 2 : 0 proti Krškemu, dru-

priporoča

Banke V NKBM množično zapirajo
račune nerezidentov, nočejo jih niti v NLB

Kitajsko nemški
odnosi
svet
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gi s 4 : 0 v Celju. V zadnjem kolu
bodo zmaji za naslov potrebovali vsaj remi, ko bodo igrali v
bližnjih Domžalah, Maribor bo
v Ljudskem vrtu gostil Gorico.
Vijoličasti so po bolečem porazu

v derbiju jezo znesli nad Celjani,
tri gole je zabil Luka Zahović
(na fotografiji), tako rekoč že
prvi strelec lige je upravičil prvi
reprezentančni vpoklic. Š. r.

▶ stran 20

Tema dneva

Priporočila Evropska komisija nam svetuje
veliko več reform, kot je bilo do zdaj narejenega

suzana Kos

Bruselj – Evropska komisija v
rednih letnih reformnih in javnofinančnih priporočilih državam članicam pričakuje od Slovenije, da naredi več tako na
javnofinančnem področju kot
tudi pri sprejemanju reform na
številnih področjih.
Peter Žerjavič, dopisnik
Bruselj med glavnimi nalogami našteva bolj vzdržno urejanje javnih
financ, podaljševanje upokojitvene
starosti, zdravstveno reformo, boljši
sistem dolgotrajne oskrbe, ureditev
sistema javnih naročil, pospešitev
privatizacije podjetij v državni lasti
… Strokovnjaki evropske komisije v
analizi razmer opozarjajo na pretirano birokracijo, premalo konkurence
v javnih naročilih, zapletene davke,
rast državnih izdatkov, pokojninsko

-20 %
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strožje presojati vse tiste nerezidente, ki bi želeli pri njej odpreti
transakcijski račun na novo,
začela pa je pregledovati tudi poslovanje »sumljivih« komitentov
za nazaj. Po naših informacijah je
temu v NKBM sledilo množično
zapiranje računov nerezidentov
oziroma strank, ki nimajo »trajne
navezanosti na Slovenijo«. Ti pa so
se očitno obrnili na NLB, kjer opažajo povečan pritisk nerezidentov
za odprtje računa pri njih. A jih,
po zaostritvi meril za odpiranje
računov tujcev po zadevi Farrokh,
tudi ta banka veliko zavrne.
Omenjeni banki nista edini, ki
sta se odločili za strožjo politiko
do računov nerezidentov. »V naši
banki smo se lani odločili, da jih
bomo začeli množično zapirati, z
nerezidenti je veliko dela, zaslužka
pa malo. Zaprtje računov nam
omogočajo splošni pogoji poslovanja, po katerih za to ni potreben
noben poseben razlog,« razlaga
sogovornik iz ene od slovenskih
bank, ki ne želi biti imenovan.
Banke smo zaman zaprosili za
podatke o številu odprtih računov
nerezidentov in o tem, koliko so
jih zaprle.
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Zaradi pranja umazan sistem

tveganje, težave za financiranje inovativnih podjetij …
Kljub dobrim gospodarskim gibanjem in napovedim razmeroma visoke rasti je Bruselj kritičen do (ne)
narejenega na reformnem področju. V
analizi ugotavljajo, da obstaja tveganje
za znatno odstopanje od proračunskih
ciljev za leto 2018. Sloveniji priporočajo, naj omeji javne izdatke za doseganje
znižanja strukturnega primanjkljaja
(neodvisnega od cikličnih gospodarskih gibanj in enkratnih dejavnikov)
v višini 0,65 odstotka BDP. Finančno
ministrstvo si nova bruseljska priporočila razlaga kot priznanje napredku, ki
ga je dosegla Slovenija v zadnjih letih,
»kar je vsekakor dodatna potrditev, da
smo na pravi poti«. Priznavajo pa, da
še ni bila dosežena ustrezna fiskalna
naravnanost, »da bi se država lahko
učinkovito spopadla s pričakovanimi
negativnimi posledicami naslednjega
obrata v gospodarskem ciklu«.

PONUDBA
ZA AKTIVNE

25.-28. 5. 2018

Po izbruhu afere s pranjem
iranskega denarja v NLB, ki mu je
sledilo razkritje, da je italijanska
mafija množično prala denar v
NKBM (tudi v tej banki je imela
račun sporna posojilodajalka
stranke SDS Dijana Đuđić, ki ji v
mariborski banki oktobra 2016 pri
odprtju računa niso povzročali težav), so se v slovenskem bančnem
sistemu zadeve očitno začele
pomembno spreminjati.
NKBM, ki je bila zaradi sumov
pranja denarja deležna treh odredb Banke Slovenije, je po naših
informacijah konec lanskega leta
sprejela nova pravila o »politiki
sprejemljivosti strank«. Prva različica dokumenta je bila sprejeta
novembra lani, druga maja letos.
NKBM je skladno s tem začela

Sloveniji spet ubogo
spričevalo iz Bruslja

INTERSPORT ISI, d.o.o., Naklo  Sport to the people / Šport ljudem
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Philip Roth,
slovo od
literarne ikone

O

b branju dokumentov, povezanih s pranjem denarja v
slovenskih bankah, se je mogoče strinjati z oceno, da
je sistem preprečevanja teh kaznivih dejanj večinoma
odpovedal. Glede pranja denarja v NLB je mogoče slišati
vse mogoče. Tudi to, da so prvi stik Iranca Iraja Farrokhzadeha
z nekdanjim predsednikom uprave NLB v tujini organizirale kar
obveščevalne službe. Pranje denarja v NKBM pa je bilo povezano s
povsem »običajnimi« mafijskimi posli.
Najpomembnejše vprašanje je, ali se je »odpoved sistema« zgodila
zaradi nesposobnosti in neznanja ali z vednostjo in podporo tistih,
ki bi morali preprečiti, da je Slovenija postala pralnica umazanega
denarja. Po vseh aferah,
ki so prišle na dan, so
Smo postali pralnica
banke zdaj same očitno
denarja zaradi
močno zaostrile merila za
nesposobnosti ali pa z
odpiranje računov tujcev.
Pri pranju denarja
vednostjo in podporo
so gotovo najprej
tistih, ki bi to morali
odpovedali v poslovnih
bankah, a kot je mogoče
preprečiti?
soditi iz zaupnih
dokumentov Banke Slovenije, se tudi regulator bančnega sistema
s tem področjem ni ustrezno spopadel. V primeru Farrokh je
namreč posebna revizija ugotovila »visoko stopnjo tveganja« pri
prekrškovnih aktivnostih Banke Slovenije. Te so v pristojnosti
njenega pravnega oddelka. Pri ugotovljenih nepravilnostih namreč
pravni oddelek (o njih so ga obvestili iz oddelka nadzora) »ni ravnal
hitro in brez odlašanja, postopka ni vodil skladno z veljavnimi
predpisi in ga tudi ni končal skladno z njimi«, je moč prebrati v
zaupnih dokumentih. Banka Slovenije je »odkrila« kršitve v NLB
skoraj poldrugo leto po tem, ko so jo na potencialno sumljive
transakcije opozorili prav – iz NLB.
Banka Slovenija je včasih uživala zelo veliko zaupanje in ugled,
zdaj je ta splahnel. Pika na i je temu dala še zgodba, povezana z
visoko odpravnino nekdanjemu guvernerju Boštjanu Jazbecu. Dobil
jo je, čeprav po veljavnih internih aktih do nje ni bil upravičen.
Pogodba o njenem izplačilu je nastala prav na oddelku, ki je dobil
visoko oceno tveganja že zaradi zgodbe o pranju denarja.

Pralni stroj

Karikatura Marko Kočevar

