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OKROGLA MIZA 

»Beg kapitala - Kam gre ves denar?«  
 
Ekvilib Inštitut vas vabi na okroglo mizo »Beg kapitala - Kam gre ves denar?«, ki bo potekala v ponedeljek, 16. 

decembra 2013 ob 14. uri v konferenčni dvorani Hiše Evropske unije, Breg 14, Ljubljana.   

 

Vsako leto države v razvoju od razvitih držav prejmejo za približno 10 milijard dolarjev razvojne pomoči. Po drugi 

strani pa iz držav v razvoju vsako leto izpuhti dobrih 100 milijard dolarjev kot posledica utaje in izogibanja davkom 

svetovnih multinacionalk. Povsem upravičeno se torej lahko vprašamo, kako je mogoče, da nerazviti jug financira 

razviti sever in kakšno vlogo pri tem igrajo davčne oaze?  

 

Dogodek bo organiziran ob  izidu poročila »Leva roka-desni žep«: Vloga Evrope pri begu kapitala iz držav v razvoj, 

ki smo ga pripravili skupaj s partnerji mednarodnega projekta Beg kapitala (ali STOP izogibanju plačila davkov«). V 

okviru poročila je narejena primerjava med izbranimi evropskimi državami na področju izogibanja in utaje davkov.  

 

Okrogla mize je del menarodnega projekta Beg Kapitala, ki ga Ekvilib Inštitut izvaja v sodelovanju s evropsko 

mreža Eurodad. Namen projekta je seznaniti širšo javnost s problemom bega kapitala iz držav v razvoju v 

davčne oaze ter o posledicah, ki jih ima ta na zmožnosti držav v razvoju za izkoreninjenje revščine in dosego 

razvojnih ciljev tisočletja. Z njim želimo pridobiti politično podporo  na nacionalni in EU ravni, za večjo 

usklajenost politik EU z razvojnimi cilji. Več informacij o projektu najdete na: http://ekvilib.org/sl/beg-kapitala 

 

PROGRAM DOGODKA 

14.00 – 14.15 Uvod v problematiko bega kapitala:  

Aleš Šifrer, vodja projekta 

14.15 – 14.30 Ogled dokumentarnega filma: Beg kapitala-kam gre ves denar? 

14.30 – 14.45 Predstavitev poročila Leva roka-desni žep-Vloga Evrope pri begu kapitala iz držav v razvoju: 

Damjan Režek, višji svetovalec na Uradu RS za preprečevanje pranja denarja 

14.45 – 15.00 Evropa in davčne oaze: 

Tanja Fajon, poslanka Evropskega parlamenta, članica Posebnega odbora Evropskega 

parlamenta za organizirani kriminal, korupcijo in pranje denarja  

15.00 – 15.15 Države v razvoju in davčne oaze: 

Janez Pirc, raziskovalec na Inštitutu za narodnostna vprašanja 

15.15 – 15.30 Slovenija in davčne oaze: 

Damjana Slapar Burkat: vodja projekta za Nadzor poslovanja z davčnimi oazami na Davčni 

upravi Republike Slovenije 

15.30 – 15.45 Finančna kriminaliteta in neformalna ekonomija: 

Bojan Dobovšek, profesor na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru 

15.45 – 16.00 Predstavitev  raziskave o davčnih oazah mednarodnega konzorcija raziskovalnih novinarjev: 

Blaž Zgaga, preiskovalni novinar 

16.00 – 16.45 Okrogla miza (vprašanja za govornike iz občinstva) 

Ekvilib Inštitut si pridružuje pravico do spremembe predvidenega programa. 

 

Aleš Šifrer (ales.sifrer@ekvilib.org) 

Vodja projekta Beg kapitala                                                                       Projekt sofinancira Evropska unija 
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