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1. UVOD 
 
Nova Zelandija je vse od prvega odkritja v 17. stoletju veljala za skrivnostno in oddaljeno 
deželo »tam spodaj«. Bogata s svojo naravno danostjo in ugodno klimo je že od nekdaj 
privabljala mnoge ljudi. Prvi so iz Polinezije pripluli Maori, pozneje so jim sledili mnogi 
radovedni pomorščaki, nazadnje pa so v »novo deželo« z Britanci na čelu vkorakali tudi 
Evropejci. Edinstven razvoj je prvim »arhitektom« vladne politike nudil možnost izvajanja 
različnih državnih »eksperimentov«. Država je tako v svojih prvih začetkih nudila 
zdravstveno oskrbo revnim, poskrbela za osnovno izobraževanje otrok in finančno podprla 
stare.  
 
Kako so temelji prvotne vloge države zaznamovali njen nadaljnji razvoj? Kolikšen je bil 
pomen javnega sektorja od nastanka kolonije in vse do sedanje moderne države? V kolikšni 
meri je bila država tista, ki je usmerjala, vodila in odpravljala pomanjkljivosti tržnega 
mehanizma? In nazadnje, na katero mesto v shemi alokacije resursov je država postavila 
socialno blaginjo? Navedena vprašanja strnjeno predstavljajo osrednji namen diplomskega 
dela, torej preučitev in pregled razvoja javnega sektorja.  
 
Prvo poglavje je namenjeno splošni opredelitvi javnega sektorja, njegovih funkcij in glavnih 
dejavnosti. V njem so navedeni tudi kazalci za določanje obsega javnega sektorja in vzroki za 
njegovo rast, za boljšo predstavo o sestavi javnega sektorja Nove Zelandije pa je na koncu 
navedena tudi njegova sedanja razčlenitev. 
 
Sledijo štiri poglavja, ki obravnavajo razvoj javnega sektorja Nove Zelandije po posameznih 
obdobjih. Obdobja so določena glede na bistvene mejnike razvoja države, ki so jih sprožile 
predvsem menjave vlad ter splošne razmere doma in v svetu. 
 
Posamezno poglavje je razdeljeno na več podpoglavij, ki so si po strukturi podobna. Vsako 
poglavje se začne z opisom ključnih gospodarskih in političnih dogodkov, ki ustvarijo ozadje 
posameznemu obdobju in hkrati omogočajo boljše razumevanje razvoja javnega sektorja. 
Sledi opis temeljnih značilnosti javnega sektorja, ki se osredotoči predvsem na sam potek in 
razloge razvoja javnega sektorja. To podpoglavje se nato razdeli na podrobnejšo analizo 
javnih financ, v zadnjih treh poglavjih pa tudi na pregled nekaterih kategorij, pomembnih z 
vidika javnega sektorja, in na analizo zaposlenosti v javnem sektorju. Prikaz razvoja javnih 
podjetij se tem pridruži v zadnjih dveh poglavjih, enako pa velja tudi za podpoglavje 
mednarodne primerjave, ki na podlagi primerjave nekaterih elementov javnega sektorja 
omogoča lažjo predstavo razvoja javnega sektorja Nove Zelandije v primerjavi z drugimi 
državami. 
 
Sklepni del vsebino diplomskega dela na kratko povzema in jo zaključuje. 
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2. SPLOŠNO O JAVNEM SEKTORJU 
 
2.1. Opredelitev javnega sektorja, njegovih funkcij in glavnih dejavnosti 
 
V razvitih gospodarstvih je javni sektor prepleten, soodvisen in medsebojno povezan z 
zasebnim sektorjem, zato v tem primeru zaradi njunega soobstoja govorimo o mešanem 
gospodarstvu. Pri tem javni sektor s formuliranjem javnih politik neposredno, posredno, 
namensko in nenamensko vpliva na aktivnost zasebnega sektorja. 
 
Opredelitev javnega sektorja, predvsem v smislu ločitve od zasebnega sektorja, ni povsem 
jasna in se je z njo ukvarjalo že mnogo avtorjev. Poleg tega zaradi različnih sistemov državne 
in gospodarske ureditve raznih dežel obstajajo tudi različne opredelitve javnega sektorja. 
Dovolj splošna in široka opredelitev pod pojmom javni sektor obsega naslednje (Rupnik, 
Stanovnik, 1995, str. 5–6): 

• državo kot nepodjetniško organizacijo; 
• javna podjetja (med javnofinančne tokove se štejejo samo njihov poslovni presežek 

oz. izguba, morebitni plačani davki in financiranje razširjene reprodukcije v takih 
podjetjih); 

• javne finančne organizacije (med javnofinančne tokove se štejejo vsi tisti posli 
finančnega posredništva, pri katerih bodisi državna prisila zagotavlja odstopanje 
pogojev najemanja ali plasiranja sredstev od normalnih pogojev finančnega trga, ali pa 
da je ne glede na pogoje eden od partnerjev država kot nepodjetniška organizacija). 

 
Država kot nepodjetniška organizacija po revidirani metodologiji Združenih narodov iz 
leta 1993 (SNA) obsega naslednje sestavine (Statistical Sources on Public Sector 
Employment, 1994, str. 39):  

• vse državne in upravne organe (npr. parlament, sodstvo, državna uprava, vojska, 
policija ipd.), 

• sisteme socialnega zavarovanja, ki jih ustanovi, nadzira ali financira država, 
• neprofitne in netržne organizacije, ki so nadzorovane in delno financirane s strani 

državnih organov. 
 
Delovanje in financiranje javnega sektorja dajeta v sodobnih družbah vtis spleta zelo 
zamotanih dejavnosti. Z opredeljevanjem financ in opisom značilnosti njihovih sestavin se je 
ukvarjalo že mnogo avtorjev, pri tem pa so navajali v glavnem dokaj enoten opis dejavnosti 
javnega sektorja, med katere sodijo (Stanovnik, 1998, str. 9): 

1. pridobivanje (predvsem prisilno, v manjši meri tudi s tržno menjavo) del dohodka 
ekonomskih subjektov (predvsem posameznikov); 

2. poraba pridobljenega dohodka bodisi za 
a. transferje dohodka določenim skupinam prebivalstva bodisi za 
b. financiranje ali oskrbo in financiranje določenih dobrin. 
 

Čeprav je tržna ekonomija vedno postavljena v ospredje kot idealni model delovanja neke 
države, pa je ravno zaradi njene neučinkovitosti javni sektor postal zelo pomemben segment 
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gospodarstva. Tržni mehanizem namreč ne zagotavlja učinkovite alokacije resursov in je zato 
obstoj javnega sektorja nujno potreben. Le-ta s svojo politiko usmerja, popravlja in dopolnjuje 
delovanje tržnega mehanizma. Osnovne funkcije javnega sektorja tako lahko strnemo v 
naslednje funkcije (Musgrave, Musgrave, 1993, str. 5–6): 

• alokacijska funkcija: proces razdelitve resursov na produkcijo zasebnih in produkcijo 
javnih dobrin ter nadaljnja alokacija znotraj skupine javnih dobrin; 

• prerazdelitvena funkcija: prerazdelitev dohodka in premoženja z namenom 
zagotavljanja pravičnega in sprejemljivega stanja prerazdelitve; 

• stabilizacijska funkcija: s pomočjo instrumentov fiskalne in monetarne politike skuša 
država zasledovati določene makroekonomske cilje (npr. nizka stopnja brezposelnosti, 
nizka inflacija, visoka gospodarska rast ipd.); 

• poleg teh lahko dodamo še regulatorno funkcijo,1 s katero država zagotavlja in ureja 
inštitucije in pravni red (sprejemanje zakonov, skrb za njihovo izvrševanje, 
odpravljanje monopolov itn.) in s tem omogoča normalno delovanje zasebnega 
sektorja (Stanovnik, 1998, str. 1). 

 
2.2. Določanje obsega javnega sektorja 
 
Za določanje obsega javnega sektorja oziroma za določanje stopnje vpletenosti države v 
gospodarstvo imamo na voljo več različnih kazalcev (Mihič, 2000, str. 4): 

1. delež zaposlenih v javnem sektorju v aktivnem prebivalstvu, 
2. delež izdatkov javnega sektorja v BDP oziroma BNP, 
3. delež javnih investicij v celotnem obsegu investicij, 
4. delež davkov v BDP oziroma v BNP. 

 
Zaradi težav pri zbiranju podatkov sem pri analiziranju obsega javnega sektorja uporabila 
kazalca delež izdatkov in delež prihodkov javnega sektorja v BDP, zgolj v obdobju 1950–
1979 (začetek uradnega izračunavanja BDP v letu 1950), glede na razpoložljivost podatkov 
pa sem od leta 1949 dalje vključila tudi kazalec delež zaposlenih javnega sektorja v aktivnem 
prebivalstvu. Večje težave so se pojavile pri iskanju podatkov v predhodnih letih, predvsem 
pred prvo svetovno vojno, saj podatki z vidika razvoja javnega sektorja v tem obdobju niso 
podrobno obdelani. Za prikaz delovanja države v obdobju 1840–1950 sem zato uporabila 
zgolj absolutne podatke, ki sicer ne podajo jasne slike o velikosti javnega sektorja, vendar pa 
le-to lahko nekoliko nakažejo. Naslednja omejitev, na katero sem naletela, je bila 
nedosegljivost podatkov lokalnih oblasti v dveh obdobjih, in sicer 1840–1950 in 1980–2001. 
Kljub temu se zaradi precejšne mere centraliziranosti javnih financ obseg širšega pomena 
javnega sektorja v tem primeru ne bi kaj dosti spreminjal. Tako sem v omenjenih obdobjih za 
analizo javnega sektorja uporabila zgolj ožji pojem – državo. 
 
 
 

                                                 
1Avtorja Musgrave regulatorno funkcijo obravnavata kot del alokativne funkcije (Musgrave, Musgrave, 1993, 
str. 6), enako pa jo obravnava tudi Stanovnik (1998, str. 1).  
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2.3. Rast javnega sektorja 
 
Če se omejimo zgolj na razvite države, opazimo trend povečevanja vloge javnega sektorja. 
Del rasti je odgovor na povečanje potreb in povpraševanja po javnih dobrinah. Nekateri 
splošni faktorji, ki to pogojujejo, so naslednji (Ferfila, Kovač, 2000, str. 97–98): 

1. Dohodkovna elastičnost povpraševanja po javnih dobrinah. Realno povečanje 
dohodka povzroči relativno povečanje javnega sektorja le v primeru, če je 
povpraševanje po javnih dobrinah bolj elastično na povečanje dohodka kot 
povpraševanje po izdelkih in storitvah zasebnega sektorja. V primeru pa, da je manj 
elastično, je povečanje povpraševanja po javnih dobrinah le rezultat povečanega 
dohodka, kar se odrazi v absolutni rasti javnega sektorja. 

2. Produktivnost in cenovna elastičnost povpraševanja po javnih dobrinah. 
Empirične študije kažejo, da je rast produktivnosti v javnem sektorju manjša kot v 
zasebnem sektorju. Za to obstaja več razlogov: odsotnost zasebnolastninske motivacije 
in nadzora; značilnosti birokracije in birokratskega načina vodenja, ki ne dajejo 
optimalnih rezultatov; dejstvo je tudi, da so javne storitve pretežno delovno intenzivne 
in je zato vpliv tehnološkega napredka manjši. Posledica neuravnotežene rasti 
produktivnosti zasebnega in javnega sektorja privede do tega, da se v realnih izrazih 
relativni stroški javnih dobrin povečujejo. Medtem ko se dohodki dela v zasebnem 
sektorju ob rasti produktivnosti v tem sektorju lahko povečujejo, ne da bi vplivali na 
povečanje splošne ravni cen, mora javni sektor ne glede na to, da je njegova rast 
produktivnosti počasnejša, vzdrževati približno enako raven plač. Glede na to, da se 
drugi stroški na enoto blaga in storitev tako kot v zasebnem sektorju povečujejo, to 
povzroči, da relativna cena blaga in storitev javnega sektorja narašča. Ker je 
povpraševanje po javnih dobrinah cenovno neelastično, se tako obseg izdatkov za 
proizvode in storitve javnega sektorja absolutno in relativno povečuje. 

3. Število prebivalcev in gostota. Naraščanje prebivalstva prinese s seboj tudi njegovo 
večjo gostoto. To pa povečuje obseg javnega sektorja, saj se s tem povečujejo potrebe 
po ustrezni infrastrukturi in primernih javnih storitvah. 

4. Neoptimalno izražanje povpraševanja po javnih dobrinah preko političnih 
inštitucij. Pri ugotavljanju preferenc državljanov glede javnih dobrin ne obstaja nek 
enostaven mehanizem njihovega registriranja kot pri zasebnih dobrinah, kjer potrošnik 
izrazi svoje interese s tem, da en proizvod kupi, drugega pa ne. Pri javnih dobrinah se 
povpraševanje izraža v političnem procesu, kjer pa so informacije, spodbude in končni 
rezultat oziroma učinki drugačni kot v tržnih interakcijah. 

 
2.4. Javni sektor v Novi Zelandiji 
 
Javni sektor v Novi Zelandiji sestavljajo organizacije državnega sektorja oz. centralne vlade 
in lokalnih oblasti. Znotraj same strukture javnega sektorja je skozi zgodovino dežele 
prihajalo do številnih sprememb, predvsem zaradi ustanavljanja in tudi ukinjanja raznih 
ministrstev, javnih služb, uradov ipd.  
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V sedanjem času okvir državnega sektorja obsega naslednje:2  
• javno upravo, ki vključuje ministrstva, vladne agencije in ustanove, ki opravljajo 

funkcije za celo državo (npr. Ministry of Defence, Inland Revenue Department); 
• druge oddelke, urade in službe (npr. Office of the Clerk, Parlimentary Service); 
• urade parlamenta (npr. Office of the Controller and Audit-General); 
• centralno banko (Reserve Bank of New Zealand); 
• kronske enote (Crown entity), ki predstavljajo številne organizacije (okoli 2.900), 

ustanovljene z različnimi nameni (npr. Commerce Commission, District Health 
Boards, Radio New Zealand Limited, University of Auckland); 

• podjetja v državni lasti (npr. Television New Zealand Limited, New Zealand Post 
Limited). 

 
3. OBDOBJE KOLONIALNE DRŽAVE: 1840–1889 
 
3.1. Nastanek in razvoj kolonije 
 
Aotearoa – Dežela dolgega belega oblaka, kakor Novo Zelandijo imenujejo Maori, je bila 
odkrita že leta 1642, vendar je dežela vse do sredine 19. stoletja predstavljala nekakšno 
pribežališče kaznjencev iz Avstralije in pobeglih mornarjev, ki so se po večini pridružili 
domačim plemenom in prevzeli njihov način življenja. Dežela je bila hkrati tudi stekališče 
številnih lovcev na kite in tjulenje ter trgovcev. Z leti so se pojavile številne težave, s tem pa 
je naraščala tudi anarhija in potreba po vzpostavitvi reda. Britanska vlada je pri tem prevzela 
poglavitno odgovornost in močneje »zakoračila« v novo deželo. 
 
S podpisom mirovne pogodbe (Treaty of Waitangi) s prvotnim prebivalstvom Maori, je Nova 
Zelandija dobila status delno neodvisne kolonije in s tem postala del britanskega imperija. Na 
podlagi te pogodbe so Maori priznali vrhovno oblast britanske kraljice in v zameno dobili 
zagotovilo, da bodo prejeli državljanstvo in vse pravice ter privilegije, ki pripadajo 
državljanom Velike Britanije. Pri tem so se tudi zavezali, da bodo svojo zemljo prodali 
izključno britanski kroni, ki naj bi to odkupljeno zemljo prodala naprej novim priseljencem 
(Sinclair, Dalziel, 2000, str. 72). S tem dogodkom se je začelo masovno priseljevanje pretežno 
srednjerazrednih britanskih priseljencev, ki so s seboj prinesli vpliv evropske kulture. Način 
preživljanja novih prebivalcev je temeljil na gojenju ovac in obdelovanju zemlje, ki so jo na 
silo odvzeli Maorom. Le-ti so proti grabežljivim tujcem sprožili upor, ki je prerasel v 
tridesetletno krvavo vojno s priseljenci, znano pod imenom »vojne za zemljo« (Land Wars) 
(Williams, Niven, Turner, 2000, str. 18–19). 
 
Dva dogodka, konec krvave vojne z Maori in odkritje zlata, sta omogočila nagel razvoj 
kolonije. Obdobje 1869–79 je bilo priča nenavadnemu razvoju Nove Zelandije. Vlada je 
zaradi prepričanja o velikem gospodarskem potencialu kolonije najemala visoke kredite v 
tujini in jih vlagala v razvoj in pospeševanje gospodarstva ter izgradnjo infrastrukture. Začeli 

                                                 
2 State Service Commission: State sector organisations.                                                                                    
[URL: http://www.ssc.govt.nz/display/document.asp?navid=47], 2.11.2002. 
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so z gradnjo cest, železnic, mostov, električnih central, telegrafije, vodovodov, postavljali 
nove zgradbe ipd. (Savnik, 1964, str. 106–107). 
 
Z načrtnim priseljevanjem po vsej koloniji so se začeli oblikovati tudi odnosi med centralno 
vlado in lokalnimi skupnostmi. V okviru ustavne zakonodaje so leta 1852 razdelili deželo na 
šest provinc, od katerih je vsaka imela svojo skupščino. Pomembna vprašanja glede 
pristojnosti in funkcij ter uporabe virov so sčasoma močno zaostrila odnose med centralno 
vlado in provincami. Številni konflikti so vlado privedli do tega, da je leta 1875 poiskala 
rešitev z odpravo provinc. S tem korakom se je povečala centralizacija oblasti, ki pa je bila 
tudi z vidika uspešnega razmaha gospodarstva nujno potrebna. Leta 1876 so na podlagi 
zakona prejšnjo upravno ureditev nadomestila na novo oblikovana okrožja (Bennett, 1990, str. 
313–315). 
 
Teoretična podlaga ekonomske politike vlade je temeljila na večanju javnih izdatkov, ki naj bi 
pozitivno vplivali na povečanje zaposlenosti, spodbudili kroženje denarja in večali kupno moč 
(Sinclair, Dalziel, 2000, str. 159). Na podlagi tega je sicer prišlo do gospodarskega razcveta, 
vendar se je le-ta tudi naglo končal in se po letu 1879 sprevrgel v kratkotrajno krizo; dežela je 
zabredla v hudo stisko, padec cen volne in žita je povzročil nastanek gospodarske depresije in 
povečanje števila brezposelnih. Z letom 1882 se z odpremo prve ladje s hladilnimi napravami, 
ki je bila z mesom namenjena v Veliko Britanijo, začne nova doba prosperitete. Veliko 
povpraševanje na britanskem trgu je omogočilo, da je poleg volne postalo meso glavno 
izvozno blago, hkrati z njima pa tudi mlečni izdelki (Savnik, 1964, str. 107). 
 
Strankarsko življenje v kolonialnem obdobju je bilo še v povojih. Splošne razvojne težave 
sprva niso ustvarjale jasnejše podlage za opredelitev usmerjenosti vlade. Pozneje, proti koncu 
obdobja, so se pojavila določena politična razhajanja glede trgovine (zaščitena ali svobodna), 
pridobivanja javnih prihodkov (zadolževanje ali samostojno financiranje) in glede posesti 
(najem ali lastništvo). Šele leta 1887 se je prvič v parlamentarni zgodovini z izvolitvijo nekaj 
trgovcev pojavila prva usklajena skupina, ki je sledila konservativnim idejam (Sinclair, 
Dalziel, 2000, str. 169–175 ). 
 
3.2. Javni sektor 
 
Javni sektor je bil v začetku obdobja šele v nastanku, vendar je zaradi vse aktivnejše vloge 
države hitro rasel. Država je imela namreč pri gospodarskem in socialnem razvoju zelo 
pomembno vlogo. Vzroke rasti javnega sektorja gre pripisovati predvsem povečanju števila 
prebivalstva, poglavitni vlogi države pri gradnji železnic, cest ipd. ter pri reševanju socialnih 
problemov. 
 
Gonilno silo gospodarskega razvoja so predstavljala javna podjetja, ki jih je država 
ustanavljala predvsem zaradi potrebe po vzpostavitvi osnovne infrastrukture in zaradi 
preprečevanja nastajanja monopolov s strani zasebnih podjetij. S tem je država vzpostavila 
konkurenco in hkrati zaščitila javne interese. Država je bila tako aktivna na področju 
bančništva (Post Office Savings Bank), na področju zavarovalništva (Government Life 
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Insurance), nase je prevzela nadzorstvo nad Narodno banko (1864), ustanovila državni urad 
za zaščito priseljencev (Public Trust Office), bila pa je tudi lastnica rudnikov, bolnišnic, pošt 
in pomorske družbe (Mascarenhas, 1982, str. 35–37). 
 
V začetku kolonialnega obdobja se je vlada poskusila izogniti oskrbi revnih in je tako s 
posebnim odlokom leta 1846 in pozneje še z zakonom Destitute Persons Act 1877 naložila 
odgovornost družinam, da finančno poskrbijo za svoje člane. Vendar pa se ta zakon v praksi 
ni obnesel in tako je bila vlada prisiljena finančno podpreti dobrodelne ustanove in lokalne 
bolnišnice. Njihova naloga je bila skrb za ljudi, ki niso imeli družine ali potrebnega denarja za 
preživljanje (McClure, 1998, str. 12). Pojav revščine in hude stiske pa je prisilil vlado k 
nadaljnjim ukrepom. Bila je namreč edina, ki je lahko s svojimi sredstvi in možnostmi nudila 
splošne rešitve za nastalo situacijo. S tem se začne tudi razvoj socialne politike. 
 
Nevzdržni higienski pogoji v mnogih mestih so povzročili velike sanitarne probleme in širitev 
mnogih bolezni, zlasti med Maori. Zdravstveno stanje prebivalcev je s tem postalo eno izmed 
glavnih problemov tedanje vlade. Le-ta se je odzvala tako, da je leta 1846 začela z gradnjo 
javnih bolnišnic, ki so bile namenjene predvsem revnejšemu sloju prebivalstva in Maorom. S 
posebnim zakonom Hospital and Charitable Institutions Act 1885 so jim omogočili tudi 
splošno zdravstveno denarno pomoč, ki se je financirala iz davčnih prihodkov in prispevkov 
lokalnih oblasti. Financiranje bolnišnic je bilo določeno s posebnim režimom subvencij s 
strani centralne vlade. Tako so na podlagi določenih kriterijev nekatere bolnišnice prejemale 
skoraj večino potrebnih sredstev, nekatere pa so bile prisiljene pridobivati sredstva od 
pacientov in iz raznih drugih virov (Bassett, 1998, str. 69). 
 
Zaradi težav pri vzpostavitvi univerzalnega sistema šolstva med posameznimi deli kolonije je 
vlada leta 1877 z zakonom Education Act uvedla brezplačen in obvezen osnovnošolski pouk 
za vse otroke do 14. leta starosti. Financiranje šol je s strani centralne vlade potekalo prek 
regionalnih šolskih odborov, osnovano pa je bilo na podlagi števila vpisanih učencev. Vlada 
je finančno podprla tudi novo ustanovljeno univerzo (University of New Zealand), ki pa si je 
preostala potrebna sredstva pridobivala s šolninami (Bassett, 1998, str. 67–68). Nadaljnje 
šolanje na univerzi in srednji šoli je bil tako privilegij zgolj otrok bogatih družin. 
 
Dolgoletna vojna med priseljenci in Maori je zahtevala nujnost državne intervencije v smislu 
zagotavljanja oskrbe prebivalstva. Uvedena je bila pokojnina za nekdanje vojake in 
zdravstvena oskrba za vse, ki so se borili v vojni. Z raznimi odškodninami je vlada ponudila 
pomoč farmarjem, ki so ostali brez zemlje in posesti (Bassett, 1998, str. 54), ter od leta 1840 
dalje zagotavljala pokojnine tudi vsem aktivnim vojakom. Politika vlade pa ni bila usmerjena 
samo v izboljšanje življenjskega standarda priseljencev, temveč si je prizadevala tudi za 
civiliziranje Maorov. Z raznimi posojili je vlada spodbujala poljedelstvo, vključevala Maore v 
šole in  javna dela (Sinclair, Dalziel, 2000, str. 88–92). 
 
Poleg aktivne vloge v gospodarstvu in družbi, je bila država tudi pomemben delodajalec. 
Zlasti z uvedbo programa javnih del, s spodbujanjem izobraževanja in gradnjo bolnišnic je 
absorbirala precejšen del aktivnega prebivalstva. Skrbela je tudi za zaščito mezdnih delavcev 
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in leta 1856 uvedla 8-urni delovni dan, leta 1878 pa je s sprejetjem zakona Trade Union Act 
uradno priznala sindikate (Savnik, 1964, str. 107). 
 
3.2.1. Javni izdatki  
 
Javni izdatki so bili pri razvoju mladega kolonialnega gospodarstva ključnega pomena. 
Večino denarja je kolonija vložila v izgradnjo infrastrukture, pri tem pa je zaradi velikih 
potreb po finančnih sredstvih, ki so si jih izposodili v tujini, prihajalo do velikega 
primanjkljaja.  
 
Celotni izdatki države se v opazovanem obdobju niso kaj bistveno spreminjali. Kot je 
razvidno iz Tabele 1 je do zmanjšanja izdatkov prišlo le proti koncu sedemdesetih let in v 
začetku osemdesetih, kar je bilo posledica hude stiske v deželi in kopičenja kmetijskih zalog, 
ki jih ni bilo mogoče prodati. Gospodarstvo Nove Zelandije je bilo namreč zaradi velike 
odvisnosti od trga Velike Britanije nenehno podvrženo razmeram na svetovnem trgu.  
 
Tabela 1: Izdatki države, 1878–1889 (v milijonih NZD) 
 

 1878 1880 1882 1884 1886 1888 1889 
Izdatki 8,4 7,7 7,4 7,8 8,5 8,4 8,4 

 
Vir: Thorns, Sedguick, 1997, str. 103. 
 
V strukturi javnih izdatkov so prevladovali izdatki za javna dela. To je bila posledica 
aktivnosti države, ki je s pomočjo javnih del omogočila izgradnjo infrastrukture in s tem 
hkrati postavila temelje ekonomskemu in socialnemu razvoju. Do največjega porasta izdatkov 
za javna dela je prišlo v sedemdesetih letih, ko je vlada velik del sposojenega denarja 
namenila gradnji cest, železnic in pristanišč (Thomson, 1998, str. 111). Delež izdatkov za 
javna dela se je nato v osemdesetih letih gibal med 14,2 % in 37,6 %.  
 
Tabela 2: Pomembnejša področja izdatkov države v % od celotnih izdatkov države, 1878–    
                 1889 
 

 1878 1880 1882 1884 1886 1888 1889 
Policija  3,2 2,9 3,9 3,5 3,0 2,3 2,4 
Pravosodje - - - - 2,1 2,0 1,9 
Javna dela 23,8 37,6 25,6 35,9 34,1 22,6 14,2 
Obramba - 0,9 0,9 0,6 5,1 5,1 3,0 
Izobraževanje 6,1 7,5 7,8 8,6 8,9 9,0 9,0 
Zdravstvo 2,5 1,9 2,1 3,5 2,8 2,5 2,3 

 
Vir: Thorns, Sedguick, 1997, str. 105–115. 
 
V okviru javnih izdatkov so imeli pomembno vlogo tudi izdatki za izobraževanje, ki so z 
uvedbo obveznega osnovnega šolanja do leta 1889 postopoma narasli. Manjši obseg izdatkov 
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pa je v primerjavi z omenjenimi izdatki država porabila za policijo, zdravstvo, obrambo in 
pravosodje. Delež pokojnin in ostalih dodatkov je leta 1878 zaradi razmeroma mladega 
prebivalstva predstavljal komaj 0,65 % vseh javnih izdatkov (Thorns, Sedguick, 1997, str. 
117). 
 
3.2.2. Javni prihodki 
 
Davčni prihodki so sprva prihajali s strani Maorov (carinske dajatve), saj so bili priseljenci ob 
svoji naselitvi večinoma revni in nesposobni plačevanja davkov. V času nastanka je kolonija 
dobivala tudi finančno pomoč iz zemljiškega sklada New South Walesa (Avstralija). Dodaten 
prihodek pa si je ustvarila s prodajo zemljišč novim priseljencem (Rice, 1992, str. 59). Edini 
redni vir prihodkov države so do leta 1875 predstavljale carinske dajatve, pozneje leta 1880, 
pa se je vrsta davkov razširila na zemljiški davek, trošarino in pristaniško pristojbino (marine 
tax). V tem obdobju so tako obstajali le indirektni davki (Thorns, Sedguick, 1997, str. 100). 
 
4. OBDOBJE LIBERALNE DRŽAVE: 1890–1934 
 
4.1. Splošne razmere v državi 
 
Po letu 1890 pridejo v ospredje politični in socialni problemi. Dotlej konservativno vlado 
zamenja Liberalna stranka (Liberal Party). Zmaga liberalcev na volitvah leta 1890 je 
predstavljala veliko prelomnico v razvoju dežele, saj je vlada s sprejemom radikalne 
zakonodaje blaginje uvrstila Novo Zelandijo med najbolj socialno državo na svetu. 
 
 Usmeritev Liberalne stranke se je razlikovala od istoimenske stranke v Veliki Britaniji. Njena 
voditelja (Stout, Ballance), čeprav teoretično podkovana v smeri individualizma in laissez-
faire ekonomije, sta pri vodenju svoje politike verjela, da lahko le država s svojo aktivnostjo 
izpopolnjuje in odpravlja pomanjkljivosti v gospodarstvu in družbi nasploh. Stranka je 
snovala svojo politiko na idealih, podobnih idealom Fabiancem (Fabian Society) in drugim 
takratnim levo usmerjenim skupinam v Veliki Britaniji (Sinclair, Dalziel, 2000, str. 179–180). 
Država naj bi torej bila tista, ki ustvarja vsesplošen čut za enakost in manjša ekonomske 
razlike. V začetku 20. stoletja so se za liberalno vlado pojavili novi izzivi z leve in desne 
strani, ki pa jih ni bila sposobna več krotiti. Leta 1912 tako prevzame krmilo države 
konservativna vlada, ki ostane na oblasti do leta 1928. 
 
V družbi se je pojavila težnja po uveljavitvi enakosti, pri tem pa je ta pohod k enakosti zajel 
vse kroge prebivalstva: vlado, mezdne delavce in zemljiške posestnike. Poglavitno 
odgovornost pri vzpostavitvi enakosti med razredi je prevzela centralna vlada. Odnos delavec 
– delodajalec je vlada leta 1894–95 uredila z uvedbo posebnega arbitražnega sodišča za 
delovne spore med delodajalci in delavskimi sindikati. Leta 1893 so ženske dobile tudi 
volilno pravico (prva dežela na svetu). Vlada je kot lastnica zemljišč sodelovala tudi pri 
razdelitvi zemlje in pri tem podpirala razvoj srednje in manjše zemljiške posesti (zaradi večje 
rentabilnosti in večje demokratičnosti). Zemljišča je dajala v zakup za 99 let, zakupniki pa so 
prejeto zemljo odplačevali po 4 odstotke letno. Na ta način je vlada ohranila lastništvo zemlje 
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in si hkrati zagotovila redne prihodke (Savnik, 1964, str. 107–108). Pozneje so kmetje, 
združeni v sindikate, zahtevali pravico do nakupa zemlje in to leta 1907 tudi dosegli. 
 
V začetku obdobja je gospodarstvo bremenil velik dolg iz preteklih let, zato je doseglo večji 
vzpon šele v drugi polovici devetdesetih let. Rast je bila posledica čedalje večjega 
povpraševanja po izvoznih izdelkih (meso, mlečni izdelki, volna), možnosti prevoza z ladjami 
s hladilnimi napravami in povišanja cen na britanskem trgu. Ugodne razmere na trgu in 
prihod britanskega kapitala so povzročili, da se je dežela hitro razvila v »oddaljeno farmo« 
Velike Britanije. V tem obdobju je prišlo tudi do velikega industrijskega razvoja, prav tako pa 
se je povečala tudi trgovina s kovinami.  
 
Kljub veliki gospodarski, kulturni in politični navezanosti na Veliko Britanijo, je dežela 
sčasoma postala samostojnejša in leta 1907 dobila avtonomijo ter postala samostojni 
dominion britanskega Commonwealtha (Savnik, 1964, str. 108). 
 
Vojna Velike Britanije proti Burom v Južni Afriki (1899–1902) in prva svetovna vojna sta v 
Novo Zelandijo prinesla občutek nacionalizma in okrepila vezi z Veliko Britanijo. V obeh 
vojnah je Nova Zelandija prispevala svoje vojake, ki so se bojevali kot del britanske vojske.  
 
Prvo depresijo je Nova Zelandija občutila v obdobju 1920–1922, najhuje pa je vse panoge 
gospodarstva zajela svetovna ekonomska kriza po letu 1929. Velik padec povpraševanja po 
glavnem izvoznem blagu (meso, volna, mlečni izdelki) je najbolj prizadela delavce in 
farmarje. Nastala je velika brezposelnost, ki je do leta 1933 štela okoli 81.000 brezposelnih, 
kar je predstavljalo 12 % celotnega aktivnega prebivalstva. Krizno obdobje je pripeljalo do 
tega, da sta liberalna in konservativna vlada stopili v koalicijo in tako skupaj reševali 
posledice depresije do leta 1935 (Sinclair, Dalziel, 2000, str. 263). V okviru reševanja 
posledic je bil poudarek predvsem na močnejših ekonomskih ukrepih, zagotavljanju subvencij 
farmarjem in zvišanju menjalnega tečaja. Leta 1933 je vlada ustanovila tudi banko Reserve 
Bank of New Zealand, ki je nudila cenejše kredite državi in hkrati vodila monetarno politiko 
(Sinclair, Dalziel, 2000, str. 268–270). 
 
4.2. Javni sektor 
 
Proti koncu 19. stoletja je pod vodstvom nove liberalne vlade (1890–1911) prišlo do prvih 
obsežnih socialnih reform, s katerimi so bili postavljeni temelji socialne države. Vlada je 
izvajala intervencionistično politiko in pri svojih aktivnostih dajala velik poudarek direktnim 
davkom (davek na dohodek) (Thorns, Sedguick, 1997, str. 99). Javni sektor se je v tem 
obdobju močno razširil, vlada je oblikovala dvanajst novih ministrstev in ustanovila različne 
organizacije. 
 
V smeri prizadevanja naselitve prebivalcev zunaj mest je vlada izpeljala obsežno zemljiško 
reformo, s katero je razbila oz. preprečila nastanek večjih posesti in hkrati omogočila 
pridobitev posojil prebivalcem, ki so imeli željo ukvarjati se s kmetijstvom ali živinorejo 
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(McLauchlan, 1995, str. 58). Ta spodbuda vlade je v veliki meri prispevala k povečanju 
izvoza mesa in mlečnih izdelkov. 
 
Medtem ko je bila državna lastnina podjetij v kolonialnem obdobju zaradi vzpostavitve 
infrastrukture osrednjega pomena, se je vloga države v tem obdobju usmerila predvsem v 
funkcijo nadzora, kontrole in drugih oblik intervencij. Konservativna vlada je v času svojega 
vladanja podpirala kmete in tako z namenom stabilizacije cen in organiziranja primarnih 
proizvajalcev ustanovila različne uprave oziroma ministrstva (Dairy Board, Meat Board, 
Fruit Control Board, Honey Control Board, Board of Trade), na podlagi katerih je razvila 
sistem nadzorovanja in s tem vzpostavila poenotenje standardov (Mascarenhas, 1982, str. 40). 
V tem obdobju sta bili ustanovljeni tudi dve pomembni javni podjetji. Leta 1901 je bilo 
ustanovljeno podjetje za izkopavanje premoga (State Coal Mines), katerega namen je bil 
nadzorovanje zasebnih podjetij na tem področju in opravljanje funkcije dobavitelja premoga 
državnim železnicam. Dve leti pozneje je država razširila svojo zavarovalniško aktivnost in za 
področje nezgodne in požarne varnosti ustanovila zavarovalnico (State Insurance Fire 
Office). S tem je hkrati onemogočila zasebnim zavarovalnicam zaračunavanja previsokih 
premij (Mascarenhas, 1982, str. 37, 51). 
 
Kot posledica velikega zadolževanja se je vlada soočala z nakopičenim javnim dolgom iz 
preteklih let, ki pa je skoraj skozi celotno obdobje obdržal naraščajoči trend. Do večje rasti je 
prišlo v obdobju od leta 1900 skozi čas prve svetovne vojne pa vse do prvih povojnih let. Po 
letu 1920 je letna rast dolga nekoliko padla (Thorns, Sedguick, 1997, str. 103–104). Plačilo 
obresti na javni dolg je leta 1933 absorbiralo kar 40 % celotnih javnih izdatkov, javni dolg, 
merjen glede na prebivalca, pa je bil eden izmed največjih na svetu (Sinclair, Dalziel, 2000, 
str. 264).  
 
4.2.1. Javni izdatki 
 
Obseg izdatkov države je v opazovanem obdobju sprva postopoma naraščal in dosegel večjo 
rast v obdobju 1914–1925, kar je bil predvsem odraz prve svetovne vojne. Po letu 1926 
začnejo izdatki padati in zaradi gospodarske krize, ki se je pojavila po letu 1929, nadaljujejo v 
tej smeri vse do konca obdobja. Večja rast izdatkov v primerjavi z rastjo prihodkov je skozi 
celotno obdobje povzročala nastanek proračunskega primanjkljaja, ki ga je vlada pokrivala s 
pomočjo zadolževanja v tujini.  
 
Tabela 3: Izdatki države, 1890–1934 (v milijonih NZD) 
 

 1890 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1934 
Izdatki 8,5 10,2 13,3 18,0 24,8 47,6 54,8 50,4 48,4 

 
Vir: Thorns, Sedguick, 1997, str. 103. 
 
V obdobju 1890–1934 so v strukturi izdatkov države imele nekatere vrste izdatkov 
pomembnejšo vlogo, druge vrste pa so skozi obdobje bolj ali manj ohranile svoj delež. Iz 
Tabele 4 (glej str. 12) lahko opazimo, da so bila pomembnejša področja javnih izdatkov 
izdatki za javne službe, obrambo in izobraževanje.  
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V devetdesetih letih 19. stoletja je bil delež izdatkov za javna dela v celotnih državnih 
izdatkih zaradi recesije nekoliko manjši, vendar je v prvih letih 20. stoletja skupaj z boljšimi 
ekonomskimi časi tudi narasel. V času prve svetovne vojne se je njihov pomen zaradi 
velikega povečanja izdatkov za obrambo zmanjšal in se ponovno okrepil v času svetovne 
gospodarske krize, ko je država s pomočjo razvoja programa javnih del skušala zmanjšati 
naraščajočo brezposelnost. Tako so v letu 1931 izdatki za javna dela dosegli vrh in 
predstavljali kar 33 % celotnih izdatkov države. 
 
Pokojnine so sprva v celotni strukturi državnih izdatkov predstavljale le majhen delež, vendar 
so proti koncu obdobja postopoma pridobivale na pomenu. V letu 1899 so predstavljale komaj 
0,8 % celotnih državnih izdatkov, vendar pa se je delež do leta 1922 povzpel že na 9,4 % 
(Thorns, Sedguick, 1997, str. 115).  
 
Tabela 4: Pomembnejša področja izdatkov države v % od celotnih izdatkov države, 1890–  
                 1934 
 

 1890 1900 1910 1915 1918 1920 1926 1934 
Policija 2,2 2,3 1,9 1,9 1,7 1,3 1,7 1,8 
Pravosodje 2,0 1,7 1,3 1,2 1,0 0,7 0,9 1,0 
Javna dela 10,5 18,6 24,4 21,8 12,4 9,2 30,4 8,9 
Obramba 2,3 4,1 3,3 22,2 115,9 68,7 4,2 3,3 
Izobraževanje 9,4 9,3 10,4 11,1 12,0 10,7 16,2 11,4 
Zdravstvo 2,5 2,8 2,9 3,2 3,1 3,8 2,3 4,1 

 
Vir: Thorns, Sedguick, 1997, str. 105–115. 
 
4.2.2. Javni prihodki 
 
Proti koncu 19. stoletja so davčne vire kolonije predstavljali predvsem indirektni davki in 
sicer zemljiški davek, carinske dajatve, pristaniške pristojbine in trošarine. Prvi direktni davek 
se je skupini indirektnih davkov pridružil leta 1896 z uvedbo davka na dohodek (samo za 
letne dohodke nad 300 funtov). Sprva je bil delež davka na dohodek v celotnih davčnih 
prihodkih sorazmerno majhen, vendar je v obdobju od svoje uvedbe do leta 1934 postopoma 
narasel (Thorns, Sedguick, 1997, str. 100). 
 
Tabela 5: Davčni prihodki države, 1900–1930 (v milijonih NZD)  
 

 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 
Direktni davki - 1,5 2,7 4,2 17,8 12,5 13,5 
Indirektni davki - 6,2 7,0 7,6 14,7 20,6 25,4 
Celotni davčni prihodki 6,1 7,7 9,7 11,8 32,5 33,1 38,9 

 
Vir: Thorns, Sedguick, 1997, str. 101. 
 
Indirektni in direktni davki ter s tem tudi obseg celotnih davčnih prihodkov je v obdobju 
1900–1934 vseskozi naraščal. Do izrazitega povečanja prihodkov je prišlo v času prve 
svetovne vojne, kar je bilo posledica oborožitvenega programa. To povečanje nam prikazujejo 
tudi podatki v Tabeli 5, kjer lahko vidimo, da so se davčni prihodki v obdobju 1915–1920 
povečali skoraj za trikrat.  
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V strukturi celotnih davčnih prihodkov so večinoma prevladovali indirektni davki. Leta 1905 
je njihov delež v celotnih davčnih prihodkih znašal 80,5 %. V naslednjih letih se je njihov 
relativni pomen nekoliko zmanjšal, vendar je kljub temu predstavljal večji del pobranih 
davkov. Izjema je opazna le leta 1920, ko se je vlada pri pridobivanju davčnih prihodkov 
bistveno bolj oprla na davek od dohodka in s tem povzročila, da se je delež direktnih davkov 
povzpel na 54,7 % celotnih davčnih prihodkov. 
 
4.2.3. Pregled nekaterih funkcionalnih kategorij 

44..22..33..11..  ZZddrraavvssttvvoo  
 
To obdobje je bilo priča vse večji skrbi države za splošno zdravje svojih prebivalcev. Obseg 
aktivnosti dokazuje, da je imela vlada na zdravstvenem področju pomembno vlogo. 
 
Zaradi težnje po večji učinkovitosti je v tem obdobju na področju zdravstva prišlo do 
pomembnih organizacijskih sprememb. Prihod črne kuge in neuspešna borba z njo s strani 
zdravstvenih odborov je dala povod vladi, da je leta 1900 ustanovila Ministrstvo za javno 
zdravstvo, ki je bilo zadolženo za zagotavljanje boljše sanitarne ureditve, čiste vode in 
primernega odlaganja odpadkov (Bassett, 1998, str. 70). Dodatna širitev ministrstva je bila 
izvedena z zakonom Health Act 1920, na podlagi katerega je bilo oblikovanih sedem ločenih 
oddelkov. Njihova glavna naloga je bil nadzor nad bolnišnicami, javno higieno, šolsko 
higieno in nego bolnikov. Uvedli so tudi razširjen program graditve javnih bolnišnic, 
porodnišnic, posebnih otroških bolnišnic, laboratorijev ipd. Širša zdravstvena pomoč pa je 
bila uvedena tudi za Maore (McClure, 1998, str. 100–141). Javne bolnišnice so bile 
namenjene vsem prebivalcem, le-ti so za opravljene zdravstvene storitve morali plačati, pri 
tem pa se je upoštevala plačilna sposobnost posameznega pacienta (Rice, 2000, str. 267). 
 
Izdatki za zdravstvo so se v obdobju 1890–1934 gibali med 2,3 % in 4,1 % celotnih izdatkov 
države. Večjo rast izdatkov je moč opaziti ob koncu 19. stoletja (črna kuga), v obdobju 1903–
1921 (gradnja bolnišnic in porodnišnic ter širitev ministrstva) in ob koncu opazovanega 
obdobja. Večino sredstev je država namenila dobrodelnim ustanovam in bolnišnicam oziroma 
pozneje Ministrstvu za zdravstvo, manjši delež pa so prejele bolnišnice za duševne bolezni. 
Na splošno je veljalo, da država igra dominantno vlogo pri skrbi za zdravje svojih 
prebivalcev. Nadzor države in večja specializacija sta tako prispevali k velikemu napredku na 
področju zdravstva.  

44..22..33..22..  IIzzoobbrraažžeevvaannjjee  
 
Izobraževanje kot ključ do družbene mobilnosti je bilo v tem obdobju deležno posebnega 
pomena. To dokazuje tudi delež izdatkov, ki ga je država namenila predvsem za gradnjo 
osnovnih, srednjih in tehničnih šol. Šolnina za srednje in tehnične šole je bila deloma 
financirana s strani vlade, deloma pa so jo učenci oziroma študenti morali plačati sami.  
 
V primerjavi s prejšnjim obdobjem se po letu 1901 s programom dodatne državne pomoči 
poveča dostopnost srednjega izobraževanja širšemu krogu otrok med 12. in 18. letom starosti. 
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V obdobju 1911–1926 pa se poveča tudi število študentov na univerzi in tehničnih šolah 
(Rice, 2000, str. 276). Vlada je leta 1925 z ustanovitvijo posebne podružnice za otroke (Child 
Welfare Branch) v sklopu Ministrstva za šolstvo poskrbela tudi za izobraževanje revnih in 
zapuščenih otrok (McClure, 1998, str. 160). 
 
Delež izdatkov za izobraževanje v državnih izdatkih je v obdobju 1890–1918 postopoma 
naraščal in nato zaradi posledic gospodarskega zastoja (1920–1922) nekoliko padel. Delež se 
po letu 1922 okrepi, vendar pa ga posledice svetovne gospodarske krize ponovno potisnejo 
navzdol. 
 
Velika zavzetost vlade za razvoj šolstva je prinesla veliko pozitivnih rezultatov. Število 
učencev in učiteljev je krepko naraslo, zlasti pomemben pa je bil porast števila maorskih 
učencev. Delež pismenosti glede na celotno prebivalstvo je leta 1911 znašal 84 %, kar je bil 
takrat sorazmerno visok delež v primerjavi z drugimi državami sveta (Bassett, 1998, str. 103). 

44..22..33..33..  SSoocciiaallnnaa  vvaarrnnoosstt  
 
Velik premik v smeri države blaginje in hkrati tudi velik prispevek k razvoju sistema socialne 
varnosti so v tem obdobju prispevale pokojnine. Zaradi povečevanja števila starejšega 
prebivalstva in nastanka revščine je vlada leta 1898 uvedla starostno pokojnino za vse, 
starejše od 65 let (prva taka uzakonitev v celotnem britanskem imperiju). Pokojnine so se 
financirale na osnovi sprotnega prispevnega kritja iz davčnih prihodkov, pravica do pokojnine 
pa ni bila pogojena s plačevanjem prispevkov, temveč je izvirala iz naslova državljanstva (25 
let). Hkrati so bile pravice do pokojnine vezane na izpolnjevanje dodatnih pogojev, in sicer so 
morali živeti pošteno in biti dobrega značaja. Pokojnine so se izplačevale iz državne blagajne 
v višini 18 funtov letno (leta 1905 so jo povečali na 26 funtov letno). Zaradi dohodkovnega 
preskusa so bile pokojnine namenjene predvsem revnejšemu sloju prebivalstva (Bassett, 1998, 
str. 99). 
 
Poleg starostne pokojnine so bile v tem obdobju uvedene še pokojnina za vdove z otroki 
(1911), pokojnina za vojake, ki so se borili v dolgoletni vojni z Maori (1912), pokojnina 
rudarjem, obolelim za tuberkulozo (1915) in pokojnina za slepe (1924) (Easton, 1980, str. 93).  
 
Sistem socialne varnosti je z uvedbo različnih pokojninskih shem poskrbel tudi za zaposlene v 
javnem sektorju. Prva taka shema je bila uvedena s sprejetjem zakona Civil Service Insurance 
Act 1893, in sicer za zaposlene na pošti, železnici in v šolah. Pozneje, leta 1908, pa je bila 
uvedena tudi obsežna pokojninska shema za vse ostale zaposlene v javnem sektorju. Osnovni 
koncept sistema je bil osnovan na načelu sprotnega prispevnega kritja. Pravice so se 
financirale iz državne blagajne, zaposleni pa so primaknili še določen odstotek svoje plače 
(Bassett, 1998, str. 81–82).  
 
Zaradi množičnega izbruha epidemije gripe, za katero je umrlo mnogo ljudi, je država leta 
1918 uvedla posebno denarno pomoč otrokom. Pozneje, leta 1926, pa je v dodatno podporo 
otrokom uvedla tudi družinski dodatek (Easton, 1980, str. 106). 
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4.2.4. Zaposlenost 
 
Podatki o deležu zaposlenih javnega sektorja v aktivnem prebivalstvu v tem obdobju zaradi 
nesistematičnega in pomanjkljivega evidentiranja podatkov ne obstajajo. Vendar pa lahko 
zaradi ustanovitve različnih novih ministrstev, vladnih oddelkov in storitvenih javnih služb 
sklepamo, da se trend naraščanja zaposlenosti v javnem sektorju oziroma v javni upravi v tem 
obdobju nadaljuje. Zgolj za ilustracijo o zaposlenih v posameznih delih javnega sektorja 
navajam naslednje absolutne podatke. 
 
Velik porast zaposlenih so beležila prva javna podjetja; število zaposlenih na pošti se je leta 
1912 v primerjavi z letom 1890 povečalo za več kot trikrat (iz 2.225 na 7.258), enako 
povečanje števila zaposlenih so zabeležile tudi železnice (iz 4.116 na 13.523). Celotno število 
javnih uslužbencev je leta 1890 znašalo okoli 10.000 ljudi, v letu 1904 se je povečalo na 
približno 30.000 in do leta 1912 poskočilo na več kot 40.000 ljudi. Medtem ko se je število 
javnih uslužbencev v obdobju 1890–1912 povečalo za približno štirikrat, pa se je število 
celotnega prebivalstva v istem obdobju premaknilo le z okoli 634.000 na komaj 1,1 milijona 
(Bassett, 1998, str. 81). 
 
5. OBDOBJE SOCIALNE DRŽAVE: 1935–1983 
 
5.1. Splošne razmere v državi 
 
Zgodnje obdobje socialne države je bilo priča vnetemu reševanju ekonomskih, političnih in 
socialnih problemov, ki jih je za seboj pustila gospodarska kriza. Poleg tega se je država 
soočala z goro zunanjega javnega dolga. 
 
Na področju socialne politike in socialne zakonodaje je z izvolitvijo prve laburistične vlade 
leta 1935 prišlo do drugega zgodovinskega premika. Vlada je v ospredje svojega programa 
postavila državno vodenje in načrtovanje ter močno poudarila državo blaginje. Uspešna 
ekonomsko stabilizacijska politika in polna zaposlenost sta v štiridesetih letih ustvarili 
relativno prosperiteto (Sinclair, Dalziel, 2000, str. 277–283). Laburisti so nadaljevali s 
tradicijo državnega humanitarizma svojih predhodnikov – liberalcev. Začeli so z gradnjo 
državnih stanovanjskih hiš za delavce in uvedli obvezno članstvo v sindikatih. Za zaščito 
farmarjev pred vplivi nihanja svetovnih cen je vlada uvedla zajamčene cene za mlečne izdelke 
in prevzela nadzor nad trženjem masla in sira. Zaradi ekonomske varnosti je vlada zaščitila 
proizvajalce pred tujo konkurenco in hkrati spodbudila njihovo proizvodnjo. Uvedba uvoznih 
omejitev, skupaj s pomanjkanjem uvoznih proizvodov v času vojne, je tako pozitivno vplivala 
na domače proizvajalce (Sinclair, Dalziel, 2000, str. 283–285).  
 
V času druge svetovne vojne je Nova Zelandija vojaško podprla Veliko Britanijo in v pomoč 
na bojišča v Evropo in na srednji Vzhod poslala tudi svoje vojake. Nevarnost Japoncev in 
večja zaščita s strani ZDA po letu 1945 v pacifiškem prostoru sta povzročili, da je Nova 
Zelandija navezala tesnejše gospodarske stike z ZDA. S padcem ugleda Velike Britanije v 
Pacifiku je tako oslabela tudi tradicionalna gospodarska navezanost Nove Zelandije na Veliko 
Britanijo. Druga svetovna vojna je tako povzročila, da je vlada še dodatno povečala obseg 
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državnega intervencionizma in z zajezitvijo rasti cen in plač uspešno preprečila naraščanje 
inflacije, ki je v času vojne v primerjavi z nekaterimi drugimi razvitimi državami znašala le 
14 %. Po drugi svetovni vojni je za Novo Zelandijo nastopil prelomni trenutek, saj je s 
potrditvijo westministerskega zakona leta 1947 postala neodvisna država (Sinclair, Dalziel, 
2000, str. 285–294). 
 
Laburisti, ki so od sredine tridesetih let privedli deželo k uspehu in jo preoblikovali v 
moderno socialno državo, se niso uspeli soočiti z novimi izzivi povojnega obdobja. Medtem 
ko se je družba nagibala k svobodnejšemu in tržno usmerjenemu gospodarstvu, so pri vodenju 
politike počasi opuščali vpliv države in njenega nadzorovanja. Tako je leta 1949 na volitvah 
zmagala Narodna stranka (National Party), ki je dobila podporo predvsem s strani 
poslovnežev, ki so si želeli večjega vpliva zasebnega podjetništva v gospodarstvu 
(MaLauchlan, 1995, str. 60). Narodna stranka je tako vladala vse do konca obdobja, le v 
obdobjih 1957–1960 in 1972–1975 je vladanje Narodne stranke prekinila stranka laburistov. 
 
Povojna leta so bila za Novo Zelandijo »zlata leta«. Medtem ko se je svet po končani vojni 
postavljal na noge in ko so bile cene kmetijskih proizvodov izredno visoke, je Nova 
Zelandija, ki ni utrpela nikakršne škode, predstavljala pomembno državo izvoznico. Uvedba 
večje mehanizacije je privedla do revolucije na področju kmetijstva. Velik uspeh države 
dokazuje tudi BDP na prebivalca, ki je bil eden izmed najvišjih v svetu, in sistem socialnega 
skrbstva, ki je veljal za zgled mnogim državam. Ugodne razmere pa so omogočile, da je 
država končno odplačala svoj zunanji dolg. 
 
V šestdesetih in vse do začetka sedemdesetih let so se »zlata leta« nadaljevala. V kratkem 
obdobju (1967–1969) je sicer prišlo do recesije, ki je nastala kot posledica skokovitega padca 
cen volne (volna je predstavljala leta 1966 kar 30,6 % celotnega izvoza), vendar si je 
gospodarstvo hitro opomoglo. Tako se je v celotnem obdobju gospodarska rast gibala med 3–
6 %, stopnja brezposelnosti je bila zanemarljivo majhna (0,0 %–0,8 %), inflacija pa se je ves 
čas gibala pod 5,5 % (Dalziel, Lattimore, 1999, str. 13–15). 
 
Dolgo obdobje rasti je prekinil prvi naftni šok leta 1973, ko se je Nova Zelandija morala 
soočiti z velikim porastom cen nafte. Njena velika odvisnost od uvoženega goriva je poleg 
nastanka svetovne recesije in hitrega premika k večji zaščiti kmetijstva drugih razvitih držav 
močno prizadela njeno trgovino. K poglobitvi težkih razmer je prispeval tudi vstop Velike 
Britanije (1973) v Evropsko skupnost, kar je pomenilo veliko omejitev izvoza kmetijskih 
proizvodov na enega izmed njenih najpomembnejših trgov (Krušič, 1993, str. 101). Država se 
je nato spoprijela s problemom diverzifikacije proizvodnje in iskanjem novih trgov, ves čas 
krize pa je bila ekonomska politika vlade usmerjena k vedno večji zaščiti gospodarstva. Tako 
je Narodna stranka, ki se je tradicionalno sicer zavzemala za pospeševanje zasebnega 
podjetništva, v obdobju 1975–1984 namenila veliko subvencij primarni industriji in jo tudi 
zaščitila. S tem načinom politike se je približala intervencionističnim vladam nekaterih 
vzhodnoevropskih držav (McLauchlan, 1995, str. 63, 65). Upočasnitev gospodarske rasti v 
sedemdesetih in osemdesetih letih pa je bila tudi posledica naraščajočih javnih izdatkov in 
predvsem rast države blaginje (Silverstone, Bollard, Lattimore, 1996, str. 455), saj je država 
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kljub prvim znakom večje brezposelnosti, visoke inflacije in naraščajočega javnega dolga še 
naprej širila sistem socialnega skrbstva. 
 
Zaradi posledic dveh naftnih šokov je vlada v začetku osemdesetih let začela izvajati novo 
ekonomsko strategijo, s katero naj bi dosegla zmanjšanje odvisnosti Nove Zelandije od 
uvoženega goriva in s tem hkrati preprečila vplive nihanja cen nafte. Ta strategija, znana pod 
imenom »Think Big«, je vključevala številne gradbene projekte (tovarne, rafinerijo, jeklarno), 
s katerimi je vlada želela doseči samooskrbovanje z energijo (Williamson, 1994, str. 74). 
Inflacija je do konca obdobja še naprej zelo naraščala, v manjši meri je tej smeri sledila tudi 
brezposelnost, slabi pogoji trgovanja pa so povzročili kopičenje primanjkljaja v tekočem delu 
plačilne bilance. Osrednja pozornost ekonomske politike se je leta 1982 preusmerila od 
zmanjšanja brezposelnosti k zmanjšanju inflacije. Slednjo je vlada z uvedbo zamrznitve vseh 
cen, plač, obrestnih mer in menjalnega tečaja skušala zajeziti (Dalziel, Lattimore, 1998, str. 
18–19). Poleg tega so ukrepi ekonomske politike vključevali povečanje subvencij kmetijstvu, 
povečanje carin za proizvode, ki so bili lahko proizvedeni na domačem trgu in zmanjšanje 
uvoznih dovoljenj (Williamson, 1994, str. 74–75). 
 
Pomemben korak v smeri ekonomske integracije Nove Zelandije je bil narejen leta 1983 s 
podpisom sporazuma o prostem pretoku blaga in storitev z Avstralijo – Closer Economic 
Relationship. V praksi pa je med državama prišlo tudi do prostega pretoka kapitala in delovne 
sile (Williamson, 1994, str. 75). 
 
5.2. Javni sektor 
 
Posledice depresije so privedle do tega, da je vlada preko podržavljenja velikega dela 
industrije in naravnih virov prevzela pod svoj nadzor sorazmerno velik del gospodarske 
aktivnosti. Glavni cilj »mešane ekonomije« je bil vzpostavitev polne zaposlenosti, ki ji je 
vlada skušala slediti s pomočjo spodbujanja širitve domače proizvodnje. Brezposelnost je 
reševala s pomočjo večanja števila delovnih mest v močno razvejanem javnem sektorju (npr. 
Railways, Forestry Service). Regulirala je tudi cene nekaterih osnovnih dobrin in storitev 
(kruh, mleko, telefonske storitve, elektriko) (Dalziel, Lattimore, 1999, str. 11–13). Vse to je 
od leta 1935 pa do konca druge svetovne vojne oz. prvih povojnih let vplivalo na izrazito 
povečanje javnega sektorja. 
 
Medtem ko je javni sektor v državah zahodne Evrope in Severne Amerike po drugi svetovni 
vojni doživel velik razmah, se je pomen javnega sektorja Nove Zelandije v obdobju 1955–
1971 nekoliko zmanjšal. Od sredine sedemdesetih let in do konca obdobja pa je Nova 
Zelandija doživela ponovno povečanje javnega sektorja relativno glede na BDP, hkrati pa sta 
se v tem obdobju povečala tudi velikost proračunskega primanjkljaja in javnega dolga. 
Povprečje izdatkov države se je glede na BDP v obdobju 1981–1984 v primerjavi s 
povprečjem izdatkov obdobja 1975–1978 povečalo za 4,9 odstotne točke (s 35,8 % na 40,7 % 
BDP), rast prihodkov je bila v istem obdobju nekoliko nižja, in sicer samo 2,8 odstotne točke 
(s 30,2 % na 33,0 % BDP), zato pa je prišlo do povečanja proračunskega primanjkljaja za 2,1 
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odstotne točke (s 5,6 % na 7,7 % BDP) (OECD, Economic Surveys, New Zealand, 1985, str. 
19). 
 
Javni dolg je skozi celotno obdobje beležil rast, večja odstopanja rasti pa so bila v času druge 
svetovne vojne, v času obeh naftnih šokov in v času državnega investicijskega programa. 
Velika vlaganja države v gradbene projekte so v obdobju od druge polovice leta 1974 pa do 
prve polovice leta 1984 povzročila povečanje javnega dolga za 22,2 odstotni točki oz. s 41,3 
% BDP na 63,5 % BDP (OECD, Economic Surveys, New Zealand, 1985, str. 9). 
 
5.2.1. Javni prihodki 
 
Obseg prihodkov države se je v obdobju 1935–1950 povečal s 49,5 na 271,1 milijona NZD, 
kar je predvsem posledica oborožitve v času druge svetovne vojne, k povečanju prihodkov pa 
je vplivala tudi socialna zakonodaja z uvedbo novega davka. Z vidika strukture prihodkov se 
naraščajoči trend deleža direktnih davkov iz prejšnjega obdobja po letu 1935 nadaljuje in v 
letu 1945 znaša 68,5 % celotnih davčnih prihodkov. Ker je v času druge svetovne vojne prišlo 
do velikega pritiska na javne prihodke, je država za obdobje 1940–1946 uvedla posebno 
skupino direktnih in indirektnih davkov (vojni davki), ki so vključevali davek nacionalne 
varnosti, dodatni davek na dohodek in davek na dediščine. Delež davčnih prihodkov za 
financiranje vojne je sprva predstavljal 5 % celotnih davčnih prihodkov, vendar je do leta 
1946 narasel na skoraj 45 % celotnih davčnih prihodkov. Ta podatek nazorno kaže veliko 
predanost Nove Zelandije v drugi svetovni vojni (Thorns, Sedguick, 1997, str. 100–101).  
 
Tabela 6: Javni prihodki v % BDP, 1950–1979 
 

 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1979
Direktni davki   
Dohodnina 9,28 10,51 9,87 9,86 11,03 17,69 19,55
Davek od dohodka podjetij 5,21 4,89 4,31 5,40 4,85 4,61 2,79
Zemljiški davek 0,18 0,11 0,12 0,07 0,06 0,04 0,06
Davek na zapuščine in darila 1,03 1,00 0,99 0,57 0,53 0,43 0,32
Davščine lokalnih oblasti 1,84 1,73 1,85 1,92 1,95 1,76 2,14
Skupaj direktni davki 17,54 18,22 17,14 17,82 18,41 24,53 24,87
   
Indirektni davki   
Prometni davek 2,67 2,41 1,95 2,15 1,99 2,45 2,75
Carine in trošarine 4,75 3,64 3,76 3,19 3,11 2,87 2,11
Drugi indirektni davki 1,37 2,47 2,96 2,28 2,5 1,83 2,93
Indirektni davki lokalnih oblasti 0,20 0,09 0,07 0,08 0,08 0,42 0,24
Skupaj indirektni davki 9,00 8,60 8,73 7,69 7,68 7,57 8,03
   
Skupaj davčni prihodki 26,56 26,83 25,87 25,51 26,10 32,10 32,90
   
Neto trgovinski prihodek 2,37 2,91 3,07 3,47 3,80 1,46 3,79
Celotni javni prihodki 28,91 29,73 28,94 28,99 29,89 33,57 36,69

 
Vir: Public Sector – An Overview, New Zealand Planning Council, 1982, str. 52–56. 
 
Gibanje deleža javnih prihodkov glede na BDP v obdobju 1950–1970 ostaja več ali manj na 
isti ravni, nato pa do leta 1979 hitro naraste. Prihodki države (ožja opredelitev) nato do leta 
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1983 ostanejo na isti ravni in se gibljejo okoli 33 % (OECD Economic Surveys: New 
Zealand, 1987, str. 77, 81). 
 
Z vidika strukture javnih prihodkov predstavljajo direktni davki v povojnih letih in vse do 
konca obdobja največji vir javnih prihodkov. Njihov delež se v celotnih davčnih prihodkih z 
vmesnimi nihanji povzpne s 68,5 % v letu 1945 na 76,3 % v letu 1983. Njihova najhitrejša 
rast je opazna v sedemdesetih letih. To lahko pojasnimo s hitro nominalno rastjo dohodkov v 
začetku sedemdesetih let, kar je bila posledica znatnega povečanja svetovnih cen blaga in 
realnega povečanja dohodkov v letih 1971 in 1972. K pospešeni rasti cen in dohodkov je 
prispeval tudi vpliv prvega naftnega šoka. Tako nastala rast je povzročila še hitrejšo 
ekspanzijo javnih prihodkov, saj je le-te absorbirala progresivna davčna struktura z nominalno 
nespremenjenimi elementi dohodnine, ki niso bili prilagojeni rasti inflacije (OECD Economic 
Surveys: New Zealand, 1982, str. 23). 
 
Dohodnina tako v strukturi direktnih davkov nosi največji pomen. Njen delež glede na BDP 
se je leta 1979 v primerjavi z letom 1950 povečal za več kot dvakrat oziroma za 10,27 
odstotnih točk. Drugo pomembno mesto v okviru direktnih davkov zavzema davek od 
dohodka podjetij, katerega delež v celotnih davčnih prihodkih leta 1965 znaša 24 %, vendar 
začne po tem letu vztrajno padati in pristane na komaj 8,4 % v letu 1983 (Thorns, Sedguick, 
1997, str. 100, 102). Zmanjšanje deleža prihodkov s strani podjetij v celotnih javnih prihodkih 
je bila posledica počasne realne rasti podjetniškega sektorja in velikega porasta davčnih 
olajšav (davčna olajšava za novo nabavljena sredstva, izvozne spodbude), ki so močno 
zmanjšale davčno obveznost (OECD, Economic Surveys, New Zealand, 1982, str. 53). 
Tendenca zmanjševanja deleža v BDP je opazna tudi pri davku na zapuščine in darila. Delež 
indirektnih davkov v primerjavi z deležem direktnih davkov drži korak z inflacijo in se skozi 
opazovano obdobje, izraženo v odstotku BDP, giblje med 7 % in 9 %. Pomembne davčne vire 
v tej skupini predstavljajo prometni davek, carine in trošarine. Slednja se skozi obdobje glede 
na BDP znižata, medtem ko prometni davek, ki sicer niha, do leta 1979 ne doseže bistvenih 
sprememb. 
 
Tabela 7: Delež direktnih in indirektnih davčnih prihodkov v celotnih davčnih prihodkih,     
                 1935–1983 (v %) 
 

 1935 1945 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1981 1983
Direktni davki 44,6 68,5 75,0 68,6 73,0 73,3 77,6 76,0 78,0 76,3
Indirektni davki 55,4 31,5 25,0 31,4 27,0 26,7 22,4 23,0 22,0 23,7
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 
Vir: Thorns, Sedguick, 1997, str. 101. 
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5.2.2. Javni izdatki 
 
Izdatki države so skozi celotno opazovano obdobje nihali, kar je predvsem posledica cikličnih 
gibanj v gospodarstvu in politike posameznih vlad ter s tem različne stopnje državne 
intervencije. Velik vpliv na povečanje izdatkov v prvih letih tega obdobja je povzročila 
politika laburistov, ki je bila izrazito socialno usmerjena. Z namenom večje zaščite 
prebivalstva pred posledicami velike depresije v tridesetih letih so leta 1938 sprejeli Zakon 
socialne varnosti (Social Security Act), ki ni le razširil takratnega sistem socialnega varstva, 
temveč je vnesel tudi veliko novosti. Izdatki države so glede na BDP v obdobju 1955–1959 
sprva narasli in do leta 1971 postopoma padli. Nato v obdobju do leta 1983 izdatki skokovito 
narastejo za 12,7 odstotne točke.  
 
Tabela 8: Izdatki države v % BDP, 1955–1983 
 

 1955 1959 1963 1967 1971 1975 1979 1981 1983 
Izdatki 30,6 32,4 27,6 28,4 27,3 34,9 34,2 36,8 40,0 

 
Vira: 1. International Financial Statistics Yearbook, 1984, str. 442, 443. 
          2. International Financial Statistics Yearbook, 1993, str. 536, 537. 
 
V strukturi izdatkov celotnega javnega sektorja (centralna in lokalna vlada ter javna 
trgovinska podjetja) so v obdobju 1950–1979 predstavljali pomembni delež postavke (glej 
Tab. 9, na str. 21) izdatki za blago in storitve, nastanek bruto kapitala in transferji socialne 
varnosti. Med temi so na pomenu največ pridobili izdatki za blago in storitve (10 odstotnih 
točk), sledijo transferji socialne varnosti (2,8 odstotne točke), postavka nastanek bruto 
kapitala, pa se je znižala (7,8 odstotne točke). Na podlagi deležev izdatkov centralne in 
lokalne oblasti v celotnih javnih izdatkih lahko opazimo precejšno mero centraliziranosti 
javnih financ. 
 
Največji delež v kategoriji izdatkov države predstavljajo izdatki za socialno varnost, katerih 
delež je do leta 1955 sprva naraščal, nato pa do konca sedemdesetih let padel. Po letu 1978 so 
izdatki za socialno varnost predvsem zaradi uvedbe enotne univerzalne pokojninske sheme 
začeli ponovno naraščati. Zaradi velikega števila starih ljudi, spremenjene starostne meje za 
upokojitev in velikodušnosti sheme so začeli izdatki skokovito naraščati. Velik vpliv na 
povečanje izdatkov za socialno varstvo po letu 1978 so prinesle tudi  posledice naftnega šoka, 
prav tako pa tudi postopno naraščanje števila brezposelnih. Delež socialnih izdatkov je tako 
med letoma 1972 in 1979 s 6,9 % BDP narasel na 10,9 % BDP (Dalziel, Lattimore, 1999, str. 
54). 
 
Takoj za izdatki za socialno varnost predstavljajo pomembno kategorijo v strukturi izdatkov 
države do začetka sedemdesetih let tudi javna dela (glej Tab. 10, na str. 22), ki so že v 
prejšnjem obdobju predstavljala pomembno orodje države pri zmanjšanju brezposelnosti. S 
tem namenom je vlada v okviru zakonodaje iz leta 1938 začela z obširnim programom javnih 
del in na ta način skušala zmanjšati posledice, ki jih je povzročila depresija. V času vojne se 
pomen javnih del nekoliko zmanjša in nato v povojnih letih kot posledica pospeševanja 
gospodarske rasti ponovno oživi. Skupaj z gospodarsko rastjo pa je prišlo tudi do povečanja 
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števila prebivalstva in do močnega toka priseljevanja, kar je ustvarilo velik pritisk na urbani 
razvoj. Izdatki so tako v petdesetih letih začeli hitro naraščati in dosegli vrh leta 1958, ko so 
znašali 35,1 % celotnih izdatkov (Thorns, Sedguick, 1997, str. 108), po tem letu so do leta 
1983, predvsem zaradi fiskalnih problemov, padli na 7,2 %. 
 
Tabela 9: Struktura izdatkov javnega sektorja v % od celotnih izdatkov javnega      
                 sektorja, 1950–1979  
 

 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1979 
Tekoči izdatki   
Državna administracija 4,51 4,45 3,83 3,95 3,98 4,78 4,41 
Plačila obresti v tujino 1,42 0,96 1,34 1,33 1,94 1,17 2,77 
Javni red  0,94 0,65 0,81 0,91 1,03 1,41 1,63 
Razvoj industrije 2,57 2,23 2,46 2,82 3,10 3,45 3,84 
Zdravstvo 8,28 8,60 9,40 10,47 11,40 12,54 12,20 
Izobraževanje 5,77 6,57 7,15 8,68 10,62 12,27 11,30 
Ostale socialne storitve 0,31 0,45 0,43 0,46 0,31 0,77 1,28 
Obramba  4,30 8,08 6,65 6,33 6,47 4,69 4,19 
Ostalo 2,83 1,02 0,74 0,77 1,08 1,63 1,39 
Centralna vlada 30,95 33,01 32,81 35,72 39,93 42,71 43,02 
Lokalne oblasti 5,84 5,76 5,89 4,58 5,52 4,86 3,77 
Javni izdatki za blago in storitve 36,79 38,78 38,70 40,30 45,45 47,56 46,79 
   
Kapitalski izdatki   
Stanovanjska gradnja 5,62 3,22 2,63 1,35 0,99 1,91 0,76 
Elektrika 3,36 4,14 4,18 4,77 3,88 4,68 4,77 
Ceste in železnice 3,78 5,34 3,04 4,14 3,06 2,29 1,56 
Pošta in telekomunikacije 1,79 1,47 1,48 1,44 1,33 1,04 0,64 
Ostalo 6,40 7,35 6,72 7,52 6,85 6,01 4,36 
Centralna vlada 20,43 20,78 18,24 18,32 16,04 15,93 12,08 
Lokalne oblasti 4,13 7,33 8,73 9,07 8,05 6,05 4,67 
Nastanek bruto kapitala 24,56 28,11 26,97 27,39 24,10 21,98 16,75 
   
Tekoči transferji   
Subvencije 7,66 4,59 3,06 3,09 1,80 3,74 4,05 
Transferji socialne varnosti 22,02 20,90 23,67 20,48 18,81 19,15 24,88 
Neto transferji v tujino 0,47 0,68 0,50 0,42 0,49 0,98 0,78 
Plačilo obresti na javni dolg 8,50 6,94 7,10 8,32 9,35 6,59 6,75 
Celotni javni izdatki 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Vir: Public Sector – An Overview, 1982, str. 39–43. 
 
Velik pritisk na povečanje izdatkov države je v obdobju 1939–1946 sprožila druga svetovna 
vojna in njene posledice, predvsem pa je bil ta vpliv močan v letu 1943, ko je delež izdatkov 
za obrambo v celotni strukturi znašal kar 239,1 % (Thorns, Sedguick, 1997, str. 109). Do leta 
1950 delež izdatkov sicer strmo pade, vendar kljub temu še absorbira razmeroma velik del 
državnega proračuna (8,4 %). V kratkem obdobju do leta 1955 delež izdatkov za obrambo, 
kot posledica sodelovanja v korejski vojni (1950–1953), ponovno naraste. Njihov strukturni 
pomen nato do leta 1983 postopoma pade in pristane na komaj 5 % celote.  
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Tabela 10: Struktura izdatkov državnega proračuna, 1935–1983 (v %) 
 

 1935 1940 1955 1965 1975 1980 1983
Javna dela 9,8 22,5 27,7 20,9 14,8 8,3 7,2
Obramba 4,3 15,1 14,8 8,1 5,5 4,6 5,0
Javni red 2,9 1,9 1,9 1,8 2,3 2,7 2,5
Izobraževanje 11,6 11,9 12,4 13,7 17,5 13,5 12,7
Zdravstvo 4,3 3,9 8,6 15,2 16,2 15,1 13,6
Socialna varnost 13,6 24,7 28,9 23,2 20,6 25,6 26,6
Ostalo 53,5 30,0 5,7 17,1 23,1 30,2 32,4
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 
Vir: Thorns, Sedguick, 1997, str. 103–116. 
 
5.2.3. Pregled nekaterih funkcionalnih kategorij 

55..22..33..11..  ZZddrraavvssttvvoo  
 
Izdatki za zdravstvo so po sprejetju Zakona socialne varnosti začeli naraščati in z vmesnim 
padcem v času druge svetovne vojne obdržali pozitiven trend vse do sredine sedemdesetih let. 
Rast izdatkov v šestdesetih in sedemdesetih letih gre pripisati predvsem posledici 
tehnološkega razvoja na področju medicinske oskrbe, ki so skupaj s posledičnim naraščanjem 
povpraševanja po zdravstvenih storitvah sprožili hitro povečanje stroškov. Pomemben vzrok 
rasti so bile tudi demografske spremembe (staranje prebivalstva), k rasti izdatkov pa je 
prispevala tudi širitev pokritosti prebivalstva z zdravstvenimi programi. Od konca 
sedemdesetih let in do leta 1983 se delež izdatkov v državnem proračunu v primerjavi z letom 
1975 zmanjša za 2,6 odstotne točke. Z vidika tekočih izdatkov celotnega javnega sektorja 
imajo izdatki za zdravstvo v obdobju 1950–1979 največji relativni pomen. V omenjenem 
obdobju so se povečali za 3,9 odstotnih točk, ne smemo pa zanemariti deleža izdatkov za 
investicije, ki se je v celotni strukturi gibal med 0,5 % in 1,7 %. 
 
Sistem javnega zdravstva je z leti doživel številne pritiske. Zdravstvene storitve niso več 
sledile potrebam pacientov (nastanek novih bolezni, oskrba ostarelih, »baby-boom« po drugi 
svetovni vojni), pokazale so se tudi organizacijske težave in dolge čakalne liste pacientov. 
Kljub močni kontroli izdatkov javnih bolnišnic so le-ti začeli presegati svoj proračun (Gauld, 
2001, str. 24). Vsi ti dejavniki so kazali na neučinkovitost javnega zdravstvenega sistema. 
 
Do začetka osemdesetih let so se na področju financiranja in organizacijske strukture javnih 
bolnišnic pojavile številne težave. Vlada je sicer s politiko prilagajanja iskala kratkoročne 
rešitve, vendar pa je jedro problema še vedno ostajalo v inštitucijah samih (Galud, 2001, str. 
31). Leta 1983 je kot rešitev za nastale razmere prišlo do ustanovitve štirinajstih področnih 
zdravstvenih odborov (Area Health Boards). Namen preoblikovanja je bil združitev 
obstoječih bolnišničnih odborov in integriranje njihovih funkcij (kurativa) s področnimi uradi 
Ministrstva za zdravstvo (preventiva). Tako je nastanek regionalnih zdravstvenih odborov 
združeval obe funkciji, ki sta bili dotlej ločeni (Gauld, 2001, str. 35).  
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55..22..33..22..  IIzzoobbrraažžeevvaannjjee  
 
V okviru zakonodaje prve laburistične vlade je bilo področje izobraževanja deležno posebne 
pozornosti. Do takratn obvezen in univerzalen sistem osnovnega šolstva je vlada še dodatno 
razširila. Zagovarjala je namreč, da je možnost šolanja pravica vsakega državljana in ne 
dejanje usmiljenja. 
 
Z letom 1936 je bilo uvedeno tudi brezplačno šolanje na srednjih šolah, kar je zelo spodbudno 
vplivala na otroke, ki so v velikem številu šolanje tudi nadaljevali. Poleg tega pa je vlada 
poskrbela tudi za prehrano šolarjev in v okviru sheme »Brezplačno mleko« leta 1937 uvedla 
poseben dodatek za prehrano (Bassett, 1998, str. 207). Edino področje, ki je zahtevalo 
minimalno šolnino, je bilo področje terciarnega izobraževanja na univerzah in politehnikah 
(Sinclair, Dalziel, 2000, str. 310).  
 
Z vidika državnega proračuna so izdatki za izobraževanje postopoma naraščali in predstavljali 
pomemben delež v strukturi zlasti v šestdesetih in prvi polovici sedemdesetih let. V tem času 
se je delež v proračunu gibal med 14 % in 18 %. Vzrok rasti izdatkov za izobraževanje je bil 
predvsem posledica vpliva demografskega trenda, ki pa je do konca obdobja počasi pojemal 
(OECD Economic Surveys: New Zealand, 1982, str. 47–48). Izdatki so tako do leta 1983 
postopoma padli. V tekočih izdatkih celotnega javnega sektorja zavzemajo izdatki za 
izobraževanje v obdobju 1950–1979 z vidika pomembnosti drugo mesto, torej takoj za izdatki 
za zdravstvo. Pomemben delež (1,2–2,5 % celotnih javnih izdatkov) izdatkov pa je država 
namenila tudi za investicije.  

55..22..33..33..  SSoocciiaallnnaa  vvaarrnnoosstt  
 
Laburisti so največji premik s sprejetjem prvega vala zakonodaje (1936–1938) naredili ravno 
na področju socialne varnosti. V okviru te zakonodaje je država razširila obseg pravic in tako 
postala odgovorna za potrebe invalidov, mater samohranilk, vdov brez otrok, bolnih, sirot in 
brezposelnih. Denarne pomoči oz. nadomestila in s tem posledično tudi celotni izdatki za 
socialno varnost so se po letu 1938 izrazito povečali. 
 
Zakon socialne varnosti je razširil robove pokojninskega sistema in v svoje kategorije vključil 
širšo vrsto tveganj. Na podlagi zakona je bila uvedena sprememba starostne meje pri že 
obstoječi starostni pokojnini s 65 na 60 let, pri tem pa je le-ta ohranila svoj pogoj do 
upravičenosti. Starostna pokojnina je bila namreč podvržena dohodkovnemu oz. 
premoženjskemu preskusu in je bila namenjena zgolj revnejšemu sloju prebivalstva.  Druga 
zelo odmevna in pomembna novost zakona je bila uvedba univerzalne pokojnine (Universal 
Superannuation), ki je bila namenjena vsem ostalim, primernim za upokojitev, katerih 
dohodki so presegali določeno stopnjo za starostno pokojnino (Easton, 1980, str. 64). Izdatki 
za pokojnine so po novem zakonu predstavljali le majhen delež v izdatkih za socialno varnost, 
vendar so z desetletji v strukturi začeli močno prevladovati.  
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S sprejetjem Zakona socialne varnosti je prišlo tudi do prvega poskusa celotne prenove 
zdravstvenega sistema. Zakon, ki je vpeljal sistem zdravstvenega varstva na osnovi javnega 
financiranja, je omogočil brezplačno bolnišnično varstvo, subvencije za primarno zdravstveno 
varstvo in zdravila (Silverstone, Bollard, Lattimore, 1996, str. 545).  
 
Pravice iz socialnega in zdravstvenega varstva so se financirale iz posebnega sklada socialne 
varnosti (Social Security Fund), kamor so se stekali prihodki od davka za socialno varstvo. 
Davek je bil določen kot fiksen odstotek (7,5 %) vseh plač in dohodkov podjetij. Določen del  
potrebnih sredstev pa je primaknila tudi državna blagajna. Leta 1969 se je davek za socialno 
varnost z namenom večje progresivnosti davčne lestvice združil z davkom na dohodek. 
Denarne pomoči oziroma nadomestila iz naslova socialne varnosti so bile tako namenjene 
vsem, ne glede na obseg plačanih davkov, bile pa so tudi neodvisne od delovne dobe 
(McClure, 1998, str. 85).  
 
Druga svetovna vojna je s seboj na področju socialnega varstva prinesla tudi nove prioritete. 
Usmeritev politike se je premaknila od starejšega dela prebivalstva k potencialnemu mlademu 
in produktivnemu prebivalstvu. Drugi val socialne zakonodaje iz leta 1946 je tako povzročil 
povečanje nekaterih obstoječih denarnih pomoči. V tem času se je povečala tudi skrb za 
družinsko blaginjo. Družinski dodatek, ki je bil prvič uveden leta 1926 z namenom 
nadomeščanja dohodka delavcem z manjšo plačo in s številno družino, po novem ni bil več 
podvržen dohodkovnemu preskusu, temveč je postal univerzalen in namenjen vsem družinam 
ne glede na število otrok (Petrino, 1978, str. 59). 
 
Leta 1939 je bila uvedena denarna pomoč za zdravljenje v bolnišnici za duševne bolezni, 
nadomestilo za porodniški dopust in brezplačne splošne zdravstvene storitve.3 Slednje so bile 
deležne močnega nasprotovanja sindikata zdravnikov, ki so želeli zaračunati pacientom neki 
minimalni znesek. Tako je bila vlada prisiljena poiskati neko vmesno rešitev in leta 1941 
uvedla subvencijo za splošne zdravstvene storitve, hkrati pa dala zdravnikom pravico, da za 
svoje storitve s strani pacientov zahtevajo določen del plačila. To pa je bilo seveda jasno 
odstopanje od univerzalnosti in brezplačnosti, ki jo je zagotavljal zakon iz leta 1938. Pozneje 
so bili uvedeni razni dodatki in podpore za zdravila, za zdravljenje z rentgenskimi žarki, 
splošne zdravstvene storitve, za psihoterapijo itd. Denarni prejemki (cash benefits) so bili po 
večini podvrženi preskusu, medtem ko so bile zdravstvene oskrbe deležni vsi (Bassett, 1998, 
str. 204–205). 
 
Zadnji val zakonodaje je na področju socialne blaginje uvedel tri novosti. Prva je bila, leta 
1972, uvedba sheme (Accident Compensation scheme) za denarno nadomestilo v primeru 
nezgode. Shema je ne samo vsem zaposlenim, temveč tudi tistim, ki ne delajo, zagotavljala 
brezplačno zdravljenje in nadomestilo dohodka v primeru poškodbe v nesreči (ne glede na 
krivdo). Pravice so se financirale iz sheme zaposlenih, kamor so se stekali njihovi prispevki 
(pravice so bile odvisne od plačila prispevkov), dodaten vir pa je predstavljal tudi del davka 

                                                 
3 Z letom 1961 so nadomestila, povračila, denarne pomoči ipd. za zdravstvo (health benefits) vključene v 
kategorijo zdravstvo. 
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na motorna vozila. Za nezaposlene je sredstva prispeval državni proračun (Smith, 1987, str. 
80). Druga sprememba je sledila leta 1975 z uvedbo denarne pomoči staršem samohranilcem 
(Domestic Purposes Benefit). Ta pomoč je izvirala predvsem iz posledic naraščanja števila 
ločitev oz. razpadlih družin (Thorns, Sedguick, 1997, str. 118). 
 
Tretja novost je bila uvedena na podlagi zakona New Zealand Superannuation Act 1974 pod 
vodstvom laburistov. Shemi dveh vrst pokojnin iz leta 1938 je po novem zakonu nadomestila  
obvezna prispevna pokojninska shema za delodajalce in delojemalce, ki je izplačevala 
pokojnine vsem, starejšim od 65 let. Ta shema se je obdržala samo do leta 1977, ko jo je pod 
vodstvom Narodne stranke nadomestila nova pokojninska shema (National Superannuation), 
financirana iz davkov in osnovana na sprotnem prispevnem kritju. Pokojnina na podlagi nove 
sheme je združila starostno in univerzalno pokojnino. Pokojnino so prejemali vsi, starejši od 
60 let, pri tem pa le-ta ni bila podvržena dohodkovnemu preskusu, temveč le letom bivanja 
(Disney, Johanson, 2001, str. 261–262). Izdatki za pokojnine so do konca obdobja 
predstavljali velik strošek za državo in hkrati v veliki meri prispevali k povečanju 
proračunskega primanjkljaja. 
 
Celoten sistem socialnega varstva je veljal za uspešnega, skupaj s progresivno obdavčitvijo je 
opravljal funkcijo redistribucije dohodka in je po drugi strani spodbujal ekonomski razvoj ne 
glede na večjo obdavčitev večjih dohodkov. Socialno varstvo je bilo vsekakor investicija v 
delavce in državljane na sploh (Sinclair, Dalziel, 2000, str. 283). 
 
5.2.4. Javna podjetja 
 
Po ustanovitvi javnih podjetjih v prejšnjih dveh obdobjih, ki so omogočila postavitev temeljev 
gospodarske rasti, so bila podjetja v tem obdobju ustanovljena predvsem zaradi podpore 
zasebnemu podjetništvu ali zaradi različnih oblik državnih intervencij. Državna podjetja so 
upravljala posamezna ministrstva, ki so poleg zagotavljanja posameznih proizvodov in 
storitev opravljala tudi regulativno in trgovinsko funkcijo. V obdobju 1935–1949 je na javna 
podjetja vplivala politika laburistov. Brezposelnost in socialna stiska, ki ju je za seboj pustila 
gospodarska kriza, sta povzročili, da so se ljudje zatekali k državi kot zaščitnici pred 
gospodarskimi nihanji. Z namenom odprave posledic krize je vlada tako s pomočjo različnih 
ukrepov spodbujala oživitev gospodarstva.  
 
Obdobje od 1949 dalje je zaznamovala politika Narodne stranke (laburisti so bili na oblasti v 
obdobjih 1957–1960 in 1972–1975), ki je obravnavala javna podjetja bolj kot javne 
korporacije in jim s tem omogočila večjo neodvisnost od ministrstev in države na sploh. Velik 
pomen je dajala podjetništvu in manj vpletenosti države v podjetja. Ključni pomen 
ustanavljanja javnih podjetij je bil predvsem podpora zasebnim podjetjem ali zapolnitev vrzeli 
na področjih, kjer zasebna podjetja niso bila sposobna investirati (Mascarenhas, 1982, str. 39–
41). 
 
To obdobje je bilo tako priča razcvetu javnih podjetij. Država je po večini podjetja 
ustanavljala, nekatera si je pridobila z dokončnim odkupom delnic, pa tudi z nacionalizacijo. 
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V smislu pospeševanja podjetništva v državi je skupaj z zasebnimi podjetji ustanavljala tudi 
mešana podjetja (Tasman Pulp and Paper Company, Development Finance Corporation, New 
Zealand Steel, Overseas Trading Corporation). Država je tako prek javnih podjetij postala 
aktivna na področju bančništva, stanovanjske gradnje, letalskih prevozov, turizma, transporta, 
radia in televizije. S področja preskrbe z elektriko in izkopavanja premoga je svoje aktivnosti 
razširila tudi na področje preskrbe s plinom in odkrivanja nafte (Mascarenhas, 1982, str. 42–
43). 
 
V obdobju počasnejše gospodarske rasti v sedemdesetih in osemdesetih letih so imela javna 
podjetja velik vpliv na ekonomski profil Nove Zelandije predvsem z vidika zaposlenosti, 
investicij in proizvodnje. Zlasti pomembno vlogo pri reševanju negativnih vplivov naftnega 
šoka so imela državna trgovinska podjetja, s katerimi je država skušala nadomeščati posledice 
zmanjšanja izvoza. Državna intervencija je bila najbolj razširjena na področju energije kot 
posledice investicijskega projekta. 
 
5.2.5. Zaposlenost 
 
Večanje aktivnosti države v času vladanja laburistov (1935–1949) je s seboj prineslo tudi 
izrazito povečanje števila zaposlenih v javnem sektorju (Boston et al., 1999, str. 55), pozitiven 
trend pa se v absolutnem smislu nadaljuje vse do konca obdobja. Velika zaščita javnega 
sektorja pred tujo in domačo konkurenco je omogočila ustvarjanje novih delovnih mest, ki so 
v povojnem času v veliki meri prispevala k nizki stopnji brezposelnosti (Marko, 1995, str. 
12).  
 
Tabela 11: Trend zaposlenosti v javnem sektorju, 1949–1978  
 

 1949 1960 1965 1970 1976 1978 
Javna uprava 50.290 61.576 66.191 70.630 79.199 83.242 
Šolstvo 16.290 24.786 31.439 39.703 46.048 - 
Zdravstvo 14.895 23.135 28.421 33.942 46.019 48.719 
Oborožene sile 7.902 12.771 12.740 13.287 12.420 12.764 
Policija 1.541 2.453 2.698 3.119 4.332 4.700 
Lokalne oblasti - 32.008 35.515 38.087 45.844 - 
Železnica 26.484 25.200 23.982 20.733 22.209 - 
Pošta 17.690 24.576 27.983 31.773 38.907 21.915 
Skupaj zaposlenost 
javnega sektorja - 206.505 228.969 251.274 294.978 - 

Kot % vseh 
zaposlenih - 23,6 23,1 23,0 24,1 - 

 
Vir: Public Sector – an Overview, New Zealand Planning Council, 1982, Tabela 13. 
 
Na podlagi danih podatkov4 iz Tabele 11 lahko vidimo, da so največjo absolutno rast 
zaposlenih v obdobju 1949–1978 beležile državne službe in zdravstvo, v obdobju 1949–1976 
pa šolstvo. Velike delodajalke v opazovanem obdobju so bile tudi železnice in lokalne oblasti. 
Delež zaposlenih v javnem sektorju glede na celotno delovno silo države je bil relativno 
stabilen in se je gibal med 23 % in 24,1 % vseh zaposlenih. 

                                                 
4 Podatki o zaposlenosti v javnem sektorju so na voljo le od leta 1949 dalje. 



 27 
 
 

V sedemdesetih letih je prišlo tudi do izrazitega povečanja števila zaposlenih na področju 
posebnih projektov, s pomočjo katerih je država uspešno pripomogla k zmanjšanju 
brezposelnosti. Pri tem je šla tako daleč, da je v precejšni meri odvzela ponudbo dela 
zasebnemu sektorju (Hawke, 1985, str. 301). 
 
5.3. Mednarodne primerjave 
 
Na podlagi mednarodne primerjave deležev davčnih prihodkov izbranih držav lahko vidimo, 
da Nove Zelandije ne moremo uvrstiti ravno med močno obdavčene države, saj so se deleži 
davčnih prihodkov gibali pod povprečjem držav OECD in EU 15. Primerjava tudi kaže, da je 
rast davčnih prihodkov Nove Zelandije v obdobju 1965–1983 v primerjavi z rastjo davčnih 
prihodkov dveh najvišje uvrščenih držav, Danske in Švedske, razmeroma nizka. 
 
Tabela 12: Celotni davčni prihodki v % BDP za izbrane države članice OECD, 1965–1983 
 

 1965 1970 1975 1983 
Nova Zelandija 24,7 27,4 31,1 32,3 
Danska 29,9 40,4 41,4 46,5 
Švedska 35,0 39,8 43,3 49,8 
Velika Britanija 30,4 37,0 35,4 37,3 
Nemčija 31,6 32,9 36,0 37,4 
ZDA 24,3 27,4 26,7 25,5 
OECD 26,0 29,1 31,3 34,4 
EU 15 28,0 31,4 34,3 39,5 

 
Vir: OECD, Revenue Statistics of OECD member countries 1965–1997, 1998, str. 79. 
 
V opazovanem obdobju je tako največ davkov zbrala Švedska, sledijo ji Danska, Velika 
Britanija in Nemčija. V primerjavi s slednjimi državami je vloga države v gospodarstvu Nove 
Zelandije, glede na celotne davčne prihodke, nekoliko manjša. 
 
Tabela 13: Zaposlenost v državni upravi za izbrane države članice OECD v % od skupne       
                   zaposlenosti, 1960–1984 
  

 1960 1974-79 1980-84 
ZDA 15,7 17,0 16,3 
Nemčija 8,0 14,2 15,5 
Francija 13,1 14,7 16,4 
Velika Britanija 14,8 20,9 21,9 
Avstralija 23,0 25,9 26,2 
Nova Zelandija 17,9 18,6 19,2 
OECD skupno 11,3 14,8 15,3 

 
Vir: OECD Economic Surveys: New Zealand, 1989, Tabela 16. 
 
Po deležu zaposlenih v državni upravi pa Nova Zelandija skozi celotno obdobje dosega mesto 
nad povprečjem držav OECD in nad večino izbranih držav, razen Avstralije in Velike 
Britanije. Samo gibanje deleža se v opazovanem obdobju bistveno ne spreminja, poveča se le 
za 1,3 odstotne točke, kar pa je v primerjavi z večino držav razmeroma malo. Delež 
zaposlenih v državni upravi za vse države, razen ZDA, skozi celotno obdobje izkazuje trend 
širjenja javnega sektorja. 
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6. OBDOBJE NEOLIBERALNE DRŽAVE: po letu 1984  
 
6.1. Splošne razmere v državi 
 
V začetku osemdesetih let se je pojavila kopica gospodarskih problemov: nizka gospodarska 
rast, naraščajoča brezposelnost, visoka stopnja inflacije, velik zunanji javni dolg in 
primanjkljaj v tekočem računu plačilne bilance. Vzrok za slabo gospodarsko stanje so 
pripisovali visoki stopnji intervencionizma politike vlade, ki je bila nezmožna vzdrževati 
gospodarsko stabilnost in spodbuditi rast. 
 
Leta 1984 so po dolgih letih vladanja Narodne stranke vladni stolček prevzeli laburisti in 
začeli z obsežnimi gospodarskimi reformami in liberalizacijo gospodarstva. Deregulacija in 
privatizacija sta praktično čez noč zamenjali tradicionalni državni intervencionizem in tako 
korenito spremenili vlogo in funkcijo države. Laburistična vlada je v času svojega vladanja 
preoblikovala celotno gospodarstvo in s tem tudi celotno družbeno strukturo. 
 
Program ekonomskih reform je potekal v dveh delih. Prvi del reform je izpeljala Laburistična 
stranka (1984–1990), drugi del pa je nadaljevala in zaključila Narodna stranka (1990–1996). 
Povod obema deloma reform sta dali nastali krizi, in sicer kriza deviznega tečaja leta 1984 ter 
fiskalna kriza leta 1990 (Dalziel, Lattimore, 1998, str. 95–96). 
 
Reforme, ki so se vrstile v času vladanja Laburistične stranke so bile naslednje (Dalziel, 
Lattimore, 1998, str. 87–89): 

• devalvacija novozelandskega dolarja za 20 %, s katerim je vlada želela odpraviti 
težave precenjenosti dolarja in s tem spodbuditi izvoz, 

• sprememba sistema deviznega tečaja (sistem fiksnega deviznega tečaja zamenja 
sistem plavajočega deviznega tečaja), 

• deregulacija finančnega trga,  
• reforma trga proizvodov, kar je omogočilo večjo odprtost trga domači in tuji 

konkurenci (vlada je v okviru te reforme postopoma odpravila subvencije zasebnim 
proizvajalcem, odpravila je različna dovoljenja in minimalne cene za kmetijske 
proizvode),  

• davčna reforma (uvedba davka na dodano vrednost in znižanje davkov na dohodek), 
• trgovinske dejavnosti posameznih ministrstev so bile preoblikovane v komercialna 

državna podjetja, leta 1987 so začeli s programom privatizacije, 
• usmeritev monetarne politike k doseganju in vzdrževanju cenovne stabilnosti. 

 
Drugi del reform, ki je potekal v času vladanja Narodne stranke pa obsega (Dalziel, 
Lattimore, 1998, str. 90–92): 

• zmanjšanje države blaginje (znižanje oz. ukinjanje raznih socialnih izdatkov), 
• deregulacija trga delovne sile (tradicionalno velik vpliv sindikatov se zmanjša). 
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Narava radikalnega uvajanja reform, ki sicer hitro odstrani ovire, s seboj prinaša tudi 
negativne posledice. Jasnejšo sliko vpliva reform nam ponazarja gibanje izbranih ekonomskih 
indikatorjev v spodnji tabeli.  
 
Tabela 14: Izbrani ekonomski indikatorji, 1983–1998 (v %) 
 

 1983 1984 1987 1990 1993 1996 1998 
Gospodarska rast  0,6 2,7 2,1 0,8 1,2 3,6 2,2 
Stopnja inflacije  12,7 3,5 18,2 7,0 0,9 2,2 1,3 
Stopnja registrirane brezposelnosti 4,2 5,6 5,0 10,3 14,6 9,5 10,0 

 
Vir: Dalziel, Lattimore, 1998, str. 120–124. 
 
Gospodarska rast je po letu 1985 s 4,9 % hitro padla in v letih 1989, 1991 in 1992 dosegla 
celo negativen predznak. Po letu 1993 si je gospodarstvo sicer opomoglo, vendar je zaradi 
večje suše v nekaterih predelih države in padca povpraševanja po izvoznih proizvodih 
(posledica azijske gospodarske krize) leta 1998 prišlo do ponovnega padca gospodarske 
aktivnosti (Dalziel, Lattimore, 1998, str. 92–98). Do sredine leta 1999 je gospodarstvo počasi 
okrevalo in nato v drugi polovici doseglo večji vzpon. Vpliv stagnacije se s skoraj 6 % 
gospodarsko rastjo nevtralizira v letu 1999 (OECD Economic Surveys: New Zealand, 2000, 
str. 24).  
 
Brezposelnost, ki je bila v preteklosti zelo nizka, je v obdobju izvajanja gospodarskih reform 
postala velik problem. Prvi izraziti negativni učinki izvajanja reform se pokažejo z letom 
1987, ko stopnja brezposelnosti začne naraščati in doseže svoj vrh leta 1993 (14,6 %). Nato 
do leta 1998 postopoma pade. K nadaljnjemu zmanjšanju števila brezposelnih v letu 1999 s 
številnimi novimi delovnimi mesti prispeva razvoj na področju kmetijstva, gradbeništva in 
storitev (OECD Economic Surveys: New Zealand, 2000, str. 31–32). 
 
Stopnja inflacije je bila v začetku obdobja nizka, kar je bila posledica umetne zajezitve s 
pomočjo zamrznitve plač in cen (Dalziel, Lattimore, 1998, str. 88), vendar je odprava kontrole 
nad cenami, plačami in obrestnimi merami povzročila nove inflatorne pritiske. K dodatnemu 
povečanju stopnje inflacije je prispevala tudi uvedba davka na dodano vrednost v dveh fazah 
(1986 in 1989) (Silverstone, Bollard, Lattimore, 1996, str. 11). Svoj vrh je stopnja inflacije 
dosegla leta 1987 (18,2 %), vendar je zaradi usmerjenosti monetarne politike k cenovni 
stabilnosti po tem letu začela padati.  
 
Prvi pozitivni znak reform se je pokazal konec leta 1991, ko je letna stopnja inflacije padla v 
okvir ciljne inflacije (med 0 % in 2 %), leta 1993 je sledilo zmanjšanje primanjkljaja tekočega 
računa plačilne bilance, ki je istega leta znašal manj kot 2 % BDP. Tretji premik pa je 
predstavljal nastanek proračunskega presežka. S tem je bil zaključen tranzicijski del programa 
reform, katerega namen je bil spraviti omenjene makroekonomske kategorije v ravnotežje 
(Dalziel, Lattimore, 1998, str. 95–98).  
 
Leta 1993 je bil na podlagi referenduma uveden nov volilni sistem (proporcionalni sistem), 
katerega glavni cilj je bila zaščita pred nadaljnjimi radikalnimi ekonomskimi in socialnimi 
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reformami, ki so se vrstile od leta 1984 dalje. Prve take volitve so bile leta 1996, na katerih 
dobi večino glasov Narodna stranka, ki stopi v koalicijo s stranko New Zealand First. 
Koalicija se v obdobju svojega vladanja ni kaj dosti izkazala, saj je v tem času prišlo do 
upadanja gospodarske rasti in povečanja primanjkljaja tekočega računa plačilne bilance, kar je 
povzročilo, da so leta 1999 na volitvah zmagali laburisti, ki so nato vladali skupaj z levo 
usmerjeno stranko Alliance. Stranki sta se v koalicijski pogodbi zavzeli predvsem za politiko, 
usmerjeno k zmanjšanju neenakosti, izboljšanju socialne in gospodarske blaginje (Sinclair, 
Dalziel, 2000, str. 353–357). 
 
6.2. Javni sektor 
 
Vloga javnega sektorja se je po letu 1984 v narodnem gospodarstvu in družbi nasploh 
korenito spremenila. Velika vpletenost države v pomembnejša področja industrije, preveliko 
število zaposlenih, nejasni cilji, togi pogoji zaposlovanja, neučinkovitost in velika zadolženost 
države so bili glavni dejavniki, ki so kazali na nujnost reform. Glavni cilji reform so bili tako 
izboljšanje učinkovitosti, znižanje visokih stroškov, uvedba večje tržne naravnanosti javnega 
sektorja in povečanje vloge zasebnega sektorja pri zagotavljanju dobrin in storitev. Na račun 
tako povečane učinkovitosti in produktivnosti ter nazadnje privatizacije se je velikost javnega 
sektorja v tem obdobju občutno zmanjšala. 
 
Proces reform je po letu 1984 zajel najprej javna podjetja, sledila je reforma državne uprave 
in finančnega managementa, nazadnje pa še reforma funkcij države blaginje. Pravno ozadje 
reform javnega sektorja so predstavljali naslednji zakoni (State Service Commission, 1998, 
str. 2): 

• zakon, sprejet leta 1986 (State-Owned Enterprises Act), je omogočil komercializacijo  
      javnih podjetij; 
• zakon, sprejet leta 1988 (State Sector Act), je določal spremembe v organizacijski   
      strukturi državne uprave, razmerja med ministri in javnimi managerji ter tudi njihove      
      pristojnosti; 
• zakon, sprejet leta 1989 (Public Finance Act), je določal spremembe na področju    
      finančnega managementa javnega sektorja, in sicer uvedbo novega sistema  
      računovodstva ter proračuna, vezanega na rezultate5; 
• zakon, sprejet leta 1991 (Employment Contracts Act), je uvedel nov režim v odnosu    
      med delodajalci in delojemalci v javnem in zasebnem sektorju; 
• leta 1994 je te zakone dopolnili še Zakon o fiskalni odgovornosti (Fiscal   
      Responsibilitay Act) (Silverstone, Bollard, Lattimore, 1996, str. 27). 

 
Javni sektor6 tako na podlagi nove zakonodaje sestoji iz treh komponent: vladnih ministrstev, 
kronskih enot in podjetij v državni lasti (Silverstone, Bollard, Lattimore, 1996, str. 389). 
 
Kot že omenjeno so reforme globoko posegle tudi v delovanje državne uprave, saj je bila le-ta 
zaradi nejasno opredeljenih ciljev, odsotnosti managerskega načrtovanja v okviru organizacij, 
                                                 
5 V izvirniku (angleško) »output budgeting«. 
6 Za podrobno opredelitev javnega sektorja glej str. 6. 
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pomanjkanja nadzornih mehanizmov za spremljanje uspešnosti njenega delovanja in 
podobnih pomanjkljivosti zelo neučinkovita. Ti razlogi so dali povod vladi za postavitev 
strategije administrativne reforme, ki naj bi povečala alokativno in produkcijsko učinkovitost, 
povečala uspešnost izvajanja programov, omogočila večjo odgovornost državnih organizacij 
in izvrševalcev politik do parlamenta ter zmanjšala vladne izdatke in obseg državne uprave. 
Reforme so tako povzročile velike spremembe v samem obsegu državne uprave, poslanstvu in 
značilnostih njenega delovanja. Izrazito centralizirano državo so po novem še bolj 
centralizirali, saj so lokalnim upravam odvzeli pristojnosti na vseh tistih področjih, ki bi jih 
sicer učinkoviteje izvajale same. Ostale pa so jim zadolžitve, kot so zbiranje in odvoz 
odpadkov, vzdrževanje cest in prostorsko načrtovanje (Pevcin, 2002, str. 53–55).  
 
Posebna lastnost reform, ki vzbudi pozornost je, da so bile spremembe v strukturi, 
managerska praksa in organizacijska kultura uvedene v razmeroma kratkem času (1984–
1996). K hitrosti sprejemanja zakonov in izvajanju reform je veliko prispevala majhna in 
relativno varna enostrankarska in centralizirana vlada. Navkljub precejšnim socialnim 
stroškom in povečanju socialne neenakosti uspešnost reforme javnega sektorja velja za eno 
izmed najbolj uspešnih v svetu. 
 
6.2.1. Javni prihodki 
 
Delež prihodkov države v BDP v obdobju 1984–1990, kot predvsem posledica uvedbe davka 
na blago in storitve, postopoma naraste in do leta 1992 zaradi pojava recesije naglo pade. V 
času gospodarskega okrevanja (1993–1996) delež prihodkov (glej Tab. 15, na str. 32 in Tab. 
17, na str. 33) sicer ponovno naraste, vendar do leta 2001 ponovno pade na prejšnjo raven. 
 
V obdobju 1986–1989 so bile izvedene davčne reforme, katerih osnovni cilj je bilo izboljšanje 
učinkovitosti in pravičnosti davčnega sistema. To naj bi dosegli prek razširitve davčne 
osnove, vzpostavitve sistema z nižjimi davčnimi stopnjami in odprave nekaterih davčnih 
olajšav. Ključne spremembe v okviru davčne reforme so bile (OECD Economic Surveys: 
New Zealand, 2000, str. 124): 

• znižanje največje individualne mejne davčne stopnje s 66 % na 33 % (povišana na    
      39 % v letu 2000); 
• znižanje davčne stopnje davka od dohodka domačih podjetij s 48 % na 33 % in   
      tujih podjetij s 53 % na 38 %; 
• uvedba davka na blago in storitve; 
• odprava večine davčnih izdatkov z ukinitvijo široke palete investicijskih spodbud,   
      vključno z izvoznimi spodbudami in investicijskimi olajšavami;  
• uvedba davka na nedenarne prejemke zaposlenih v obliki bonitet; 
• uvedba davka na obresti in dividende (1989). 
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Tabela 15: Prihodki države v % BDP, 1984–1992 
 

 1984 1986 1988 1990 1992 
Tekoči prihodki 34,5 37,5 40,1 42,8 35,2 
1. Davčni prihodki 30,2 31,7 34,1 36,5 31,2 
Davki na dohodek in dobičke 21,0 22,3 21,5 22,7 20,2 
– podjetja 2,8 2,2 2,8 3,5 2,5 
– fizične osebe 18,1 19,8 18,4 18,0 16,1 
– ostalo 0,1 0,3 0,3 1,2 1,6 
Davki na plačilno listo - 0,3 0,8 0,7 0,6 
Davki na premoženje 0,2 0,2 0,4 0,6 0,3 
Davki na blago in storitve 7,1 7,2 10,5 11,6 9,4 
Davki na zunanjo trgovino, transakcije 1,7 1,4 0,8 0,9 0,7 
Ostali davki 0,2 0,3 0,1 0,0 0,0 
2. Nedavčni prihodki 4,3 5,8 6,0 6,3 4,0 
Kapitalski prihodki 0,0 0,3 0,3 0,1 0,8 
Prihodki skupaj 34,5 37,8 40,4 42,9 36,0 

              Legenda: 0,0 – manj kot 0,05 % 

 
Vir: IMF: Government Finance Statistics Yearbook. Vol. XVIII, 1994, str. 486–487. 
 
Uvedba davka na blago in storitve (Goods and Services Tax – GST) leta 1986 je pomenila 
velik korak v smeri razširitve davčne osnove. Sprva je enotna davčna stopnja znašala 10 %, 
nato pa so jo leta 1989 dvignili na 12,5 %. Davek na blago in storitve je tako zamenjal večino 
indirektnih davkov, najpomembnejši med njimi pa je bil prometni davek z različnimi 
davčnimi stopnjami, ki so se gibale med 10 % in 50 %. Pomembnejša izvzetja plačila davčne 
obveznosti so finančne storitve (npr. življenjsko zavarovanje), nadaljnja prodaja rabljenega 
blaga, izvoz, najemnine in aktivnosti, povezane z zbiranjem denarnih sredstev neprofitnih 
organizacij. Selektivni davki na naftne derivate, alkoholne pijače, tobačne izdelke, avtomobile 
in igre na srečo so se ohranili in se aplicirajo pred davkom na blago in storitve (OECD 
Economic Surveys: New Zealand, 1987, str. 64). Namen novega davka je bila preusmeritev 
davčnega bremena od dohodka k potrošnji. Breme v strukturi, ki so ga nosili osebni davki na 
dohodek in davki na dohodek podjetij, se je tako obdobju 1985–1999 zmanjšalo za 11,5 
odstotne točke. Davek na blago in storitve pa je medtem po svoji uvedbi pridobival na 
pomenu in se do leta 1999 povečal že za 13 odstotnih točk. 
 
Davčna reforma je posegla tudi v obdavčitveno lestvico dohodka fizičnih oseb, in sicer z 
zmanjšanjem števila davčnih razredov in znižanjem najvišje mejne davčne stopnje. Leta 1986 
so vpeljali tri davčne razrede z davčnimi stopnjami 15 %, 30 % in 48 % (OECD Economic 
Surveys: New Zealand, 1987, str. 65) in jih nato leta 1988 zmanjšali na samo dva davčna 
razreda z davčnima stopnjama 24 % in 33 % (Marko, 1995, str. 34). Davek od dohodka 
fizičnih oseb je skozi celotno obdobje predstavljal najpomembnejši del celotnih davčnih 
prihodkov. 
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Tabela 16: Struktura prihodkov države v obdobju 1985–1999 (v % od celotnih državnih        
                   prihodkov) 

 
Sestavine 1985 1990 1995 1997 1998 1999 
Davki na dohodek, dobičke in kapitalske dobičke  68,7 57,8 60,5 59,1 57,4 57,2 
Davki na plačilno listo 0,7 1,8 0,9 0,9 0,9 0,8 
Davki na premoženje 7,4 6,8 5,3 5,4 5,7 5,8 
Davki na blago in storitve 23,2 33,6 33,3 34,6 36,0 36,2 
Ostali davki - 0,0 0,0 - - - 
Skupaj davčni prihodki 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

                 Legenda: 0,0 – manj kot 0,02 % 
 
Vir: OECD, Revenue Statistics special features 1965–2000, 2001, str. 153–154. 
 
Med ukrepa razširitve prihodkovne davčne osnove sodita tudi davek na nedenarne prejemke 
zaposlenih v obliki bonitet (fringe benefits tax), ki je bil uveden leta 1985, in davek na 
dohodek iz obresti in dividend, ki je bil uveden leta 1989 (samo za rezidente). Poleg tega so s 
pomočjo številnih ukrepov davčne politike zapolnili še marsikatero luknjo v davčni 
zakonodaji (Silverstone, Bollard, Lattimore, 1996, str. 222). Razširitev davčne osnove je tako 
v obdobju 1984–1990 prispevala k povečanju deleža davkov v BDP, čeprav je povprečna 
davčna stopnja padla (Silverstone, Bollard, Lattimore, 1996, str. 456–457).  
 
Tabela 17: Delež prihodkov države v % BDP, 1996–2001a 

 
 1996 1998 2000 2001 
Obdavčeno s strani države 35,5 33,9 32,5 33,0 
Direktni davki 23,2 21,7 20,3 21,2 
Indirektni davki 12,0 11,9 11,9 11,5 
Obvezne pristojbine, takse in globe 0,3 0,3 0,3 0,3 
Poslovanje javnih podjetij 2,8 2,4 2,0 2,1 
Prihodki skupaj 38,3 36,3 34,5 35,1 

                        Opomba: a) Od leta 1992/93 dalje vključuje državni proračun vsa javna podjetja (State Owned Enterprises),  
                                            kronske enote in centralno banko (Reserve Bank of New Zealand). 

 
Viri: 1. OECD Economic Surveys: New Zealand, 2000, str. 205, 209. 
         2. The Treasury, tabela Current Fiscal Postition.     
             [URL: http://www.treasury.govt.nz/nzefo/2002/current.asp], 10.9.2002. 
         3. Quick Facts – Economy, [URL: http://www.stats.govt.nz/domino/external/Web/nzstories.nsf/1167b2c 
            70c821cb4c2568080081e089/388271de32e09acdcc256b1e007ccc2a?OpenDocument], 10.9.2002. 
 
6.2.2. Javni izdatki 
 
Razmeroma visok delež izdatkov države v BDP v začetku osemdesetih let je usmeril 
pozornost vlade k aktivnostim za njegovo zmanjšanje. Tako je v obdobju 1984–1990 delež 
postopoma padel (za 5,4 odstotne točke) in zaradi posledic recesije, ki se je začela istega leta, 
do leta 1992 ponovno narasel (za 4,3 odstotne točke). Ukrepe v smeri zniževanja državnih 
izdatkov je izvajala tudi vlada Narodne stranke. To je dosegla z varčevanjem na področju 
obrambe, policije in plač, enako pa je s prenosom dela stroškov na študente znižala tudi 

http://www.treasury.govt.nz/nzefo/2002/current.asp
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izdatke za izobraževanje (Thorns, Sedguick, 1997, str. 118). Po letu 1992 delež izdatkov 
države v BDP naglo pade in se do leta 2001 giblje med 34,7 % in 36,7 %. 
 
Vpliv na zmanjšanje državnih izdatkov je imela tudi postopna odprava subvencij kmetijskim 
proizvajalcem, izvoznikom in državnim dobaviteljem elektrike ter premoga (Dalziel, 
Lattimore, 1999, str. 55).  
 
Tabela 18: Izdatki države v % BDP, 1984–2001 
 

 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2001
Izdatki 41,5 39,5 39,1 36,1 40,4 36,7 34,7 35,8 36,1 35,4

 
Viri: 1. OECD Economic Surveys: New Zealand,1991, str. 100, 103. 
         2. OECD Economic Surveys: New Zealand, 2000, str. 206, 209. 
         3. Dalziel, Lattimore, 1999, str. 126. 
         4. The Treasury, Tabela Statistical Data.      
            [URL: http://www.treasury.govt.nz/nzefo/2002/selected.asp], 17.9.2002. 
 
Laburistična vlada je ob svoji izvolitvi leta 1984 nasledila tudi velik proračunski primanjkljaj. 
Kljub prizadevanju vlade k vzpostavitvi stabilnosti v fiskalnih računih je preteklo kar nekaj 
let, preden se je proračunski primanjkljaj prevesil v presežek. V obdobju 1984–1993 je 
različna rast proračunskih prihodkov in izdatkov povzročala tudi menjavanje presežka ter 
primanjkljaja. V obdobju 1994–1999 pa je bil državni proračun ves čas v presežku. 
 
Čeprav je bilo v ospredju zasledovanje cilja znižanja državnih izdatkov, je vlada zaščitila 
ključna področja države blaginje. Med njimi je imela z vidika državnega proračuna 
najpomembnejšo vlogo socialna varnost. Njen delež v državnem proračunu je v obdobju 
1984–1992 postopoma narasel in z vmesnim padcem v letu 1994 (Silverstone, Bollard, 
Lattimore, 1996, str. 460) nadaljeval s pozitivnim trendom do leta 1997. Po tem letu se delež 
izdatkov za socialno varnost v državnem proračunu postopoma zmanjša. 
 
Tabela 19: Struktura izdatkov državnega proračuna, 1985–1995 (v %) 
 

Namen 1985 1990 1995 
Zdravstvo 12,5 14,8 16,1 
Izobraževanje 11,3 15,9 15,9 
Socialne storitve 29,1 40,5 37,8 
Transport, komunikacije in razvoj industrije 14,7 8,0 5,0 
Administracija, obramba, javni red 12,0 18,4 14,5 
Plačilo obresti na javni dolg 20,4 2,4 10,7 
Skupaj 100,0 100,0 100,0 

 
Vir: Birks, Chatterjee, 1997, Tabela 16.2. 
 
Pritiski na povečanje izdatkov za izobraževanje zaradi potreb modernega trga, ki zahteva 
visoko izobraženo delovno silo in na povečanje izdatkov za zdravstvo zaradi naraščajočega 

http://www.treasury.govt.nz/nzefo/2002/selected.asp
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povpraševanja po zdravstvenih storitvah ter večanja stroškov uvajanja novih tehnoloških 
sprememb, predstavljata omenjeni postavki pomemben del proračunskih izdatkov. Delež 
izdatkov za zdravstvo v državnem proračunu se je tako v obdobju 1985–2001 povečal za 6,7 
odstotnih točk, prav tako pa se je povečal tudi delež izdatkov za izobraževanja, in sicer za 6,3 
odstotne točke. 
 
Tabela 20: Struktura izdatkov državnega proračuna po namenih, 1997–2001 (v %)  

 
Funkcionalni elementi 1997 1998 1999 2000 2001 
Splošne javne storitve 5,1 4,7 4,7 4,7 4,8 
Obramba 2,9 3,3 2,9 3,4 3,3 
Javni red 3,9 4,0 4,2 4,3 4,1 
Izobraževanje 16,2 16,8 16,5 17,4 17,6 
Zdravstvo 17,1 17,7 18,3 19,1 19,2 
Socialna varnost in blaginja 38,2 38,0 39,2 37,0 36,8 
Stanovanjske storitve 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 
Družbene storitve 0,8 0,9 0,9 1,3 1,1 
Ekonomske storitve 2,3 2,6 2,4 2,6 3,0 
Transport in komunikacije 2,7 2,9 2,9 2,8 2,7 
Drugi nameni 10,6 9,0 7,9 7,2 7,3 
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Vir:  The Treasury, tabela Current Fiscal Position.    
          [URL: http://www.treasury.govt.nz/nzefo/2002/current.asp], 10.9.2002. 
 
Iz Tabele 19 (glej str. 34) lahko opazimo, da je pomemben del v strukturi državnega 
proračuna predstavljala tudi postavka obresti na javni dolg, zlasti v začetku obdobja. Velika 
obveznost servisiranja javnega dolga izhaja iz visokih obrestnih mer in nakopičenega javnega 
dolga prejšnjih let, ki je bil namenjen financiranju preteklih proračunskih primanjkljajev. S 
prihodki od prodaje državnega premoženja, s katerimi so pokrivali javni dolg, so se stroški 
vračila v letu 1990 močno zmanjšali. Neto javni dolg se je leta 1991 v primerjavi z letom 
1987 zmanjšal za 8,8 odstotne točke in znašal 38,4 % BDP (Birks, Chatterjee, 1997, str. 310). 
K nadaljnjemu zmanjšanju javnega dolga pa so prispevale spremembe davčnega sistema, 
relativno visoka gospodarska rast in nastanek proračunskega presežka. 
 
6.2.3. Pregled nekaterih funkcionalnih kategorij 

66..22..33..11..  ZZddrraavvssttvvoo  
 
Na področju zdravstva se je proces reform začel že leta 1983, in sicer s sprejetjem zakona 
Area Health Board Act, katerega namen je bila decentralizacija javnih zdravstvenih 
aktivnosti, ki jih je do tedaj izvajalo Ministrstvo za zdravstvo. Racionalizacija administracije 
v bolnišnicah je bila tako na podlagi zakona izpeljana leta 1989, ko je prišlo do 
preoblikovanja sedemindvajsetih lokalnih bolnišničnih odborov (Local Hospital Board) v 
štirinajst področnih zdravstvenih odborov (Area Health Board) (Rice, 1992, str. 485).  
 

http://www.treasury.govt.nz/nzefo/2002/asp
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Devetdeseta leta so bila priča izvedbi vrste radikalnih strukturnih sprememb. Sistem 
področnih zdravstvenih odborov je leta 1993 izpodrinil novi val reform. Le-te so nadomestili 
štirje regionalni zdravstveni uradi (Regional Health Authorities), katerih glavna funkcija je 
bila nakup zdravstvenih storitev. Javne bolnišnice so bile preoblikovane v samostojna profitno 
usmerjena podjetja (Crown Health Enterprises), ki so se pri regionalnem zdravstvenem uradu, 
skupaj z zasebnimi bolnišnicami, potegovala za pogodbe o opravljanju zdravstvenih storitev. 
Na ta način je vlada na področju oskrbe z zdravstvenimi storitvami odpravila monopol 
(Sinclair, Dalziel, 2000, str. 346). 
 
Leta 1998 pride do ponovne strukturne spremembe. Regionalni zdravstveni odbori so bili 
združeni pod okrilje novoustanovljene agencije Health Funding Authority. Namen 
spremembe je bila centralizacija nakupne funkcije. Po letu 1998 se je vlada osredotočila 
predvsem na vzdrževanje stabilnosti zdravstvenega sektorja (Gauld, 2001, str. 212). 
 
Z reformami se je vloga države pri financiranju zdravstvenih storitev bistveno zmanjšala. To 
dokazuje uvedba delnega plačila za bolnišnične storitve, ki ga je moral kupec zdravstvene 
storitve kupiti sam (part-cahrges for hospital services). Pri plačevanju teh storitev so bile 
izjeme bolniki s kroničnimi boleznimi in družine z nizkimi dohodki, ki jim je bila s strani 
države zagotovljena posebna denarna pomoč (Rice, 1998, str. 493). 

66..22..33..22..  IIzzoobbrraažžeevvaannjjee  
 
Tudi izobraževanje je bilo deležno korenitih sprememb, in sicer na področju administracije in 
financiranja terciarnega izobraževanja. Vse do začetka tega obdobja je bil na področju šolstva 
značilen poudarek na enakih možnostih, z novo zakonodajo pa se je poudarek preusmeril na 
povečanje učinkovitosti, na večjo možnost izbire in povečanja konkurence. Prvič v zgodovini 
se je namreč šolstvo pojavilo kot dobrina, ki je deloma podvržena razmeram trga. S procesom 
uvajanja reform se je tako vez med šolstvom in blaginjo začela krhati. Možnost dostopa do 
izobraževanja, zlasti do terciarnega, je postala čedalje bolj neenaka. 
 
Na podlagi zakona Education Act 1989 in dveh zakonskih dopolnil je prišlo do 
prestrukturiranja Ministrstva za šolstvo, ki je večino svojih funkcij preneslo na novo 
ustanovljene nadzorne svete (Board of Trustees), ki so zamenjali šolske odbore. Namen te 
spremembe je bil prenos nadzora v osnovnih in srednjih šolah na lokalne skupnosti, ki so v 
okviru izvoljenih nadzornih svetov pridobile vrsto novih odgovornosti (odločanje o 
zaposlovanju, upravljanje s šolsko lastnino, skrb za vzdrževanje šole, pridobitev koncesije s 
strani ministrstva) (Boston, Dalziel, St. John, 1999, str. 182–183). Za področje nadzora nad 
izobraževalnim sektorjem sta bila z zakonom ustanovljena tudi dva nova organa (Education 
Review Office in The National Qualifications Authority) (Silverstone, Bollrad, Lattimore, 
1996, str. 482–483). 
 
Po letu 1991 je prišlo tudi do sprememb na področju terciarnega izobraževanja. Z namenom 
znižanja stroškov in preložitve bremena terciarnega izobraževanja z ramen davkoplačevalcev 
na dejanske uporabnike (študente) je vlada zmanjšala subvencije študentom in namesto 
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štipendij uvedla shemo državnih posojil. Le-te naj bi študenti po koncu svojega študija in ob 
prvi zaposlitvi odplačali prek davčnega sistema (10 centov na dolar pri plači nad 12.670 
NZD) (Rice, 1998, str. 495). Ta način posojil je povzročil veliko zadolženost študentov. 
 
Leta 2000 je vlada pripravila vrsto novih sprememb. Predvsem so se nanašale na usmeritve k 
zmanjšanju konkurence med šolami in k izboljšanju kakovosti državnih šol z namenom 
izboljšanja učnih rezultatov. Poleg tega je vlada začela z izvajanjem novega programa za 
pridobitev poklica in uvedla nekaj ugodnosti v shemi posojil študentom (OECD Economic 
Surveys: New Zealand, 2000, str. 106–108). 

66..22..33..33..  SSoocciiaallnnaa  vvaarrnnoosstt  
 
Socialna varnost glede na obseg izdatkov v državnem proračunu predstavlja tudi v tem 
obdobju osrednji pomen, čeprav je zlasti proti koncu obdobja opazen negativen trend. Načelo 
univerzalnosti, ki je predstavljalo ključno vodilo določanja pravic posameznim kategorijam 
prebivalstva, se je v tem obdobju prelevil v načelo selektivnosti. Socialna varnost je namreč 
vključevala le tiste ljudi, katerih potrebe so bile največje. 
 
Daleč največji delež v strukturi izdatkov za socialno varnost so predstavljali izdatki za 
pokojnine. Njihov delež v izdatkih za socialno varnost je leta 1980 znašal 69,1 %, v obdobju 
do leta 1994 pa se njegov strukturni pomen nekoliko zmanjša in znaša 54,1 %. Zmanjšanje 
deleža izdatkov za pokojnine je predvsem posledica zvišanja starostne meje za upokojitev s 
60 na 65 let (Silverstone, Bollard, Lattimore, 1996, str. 459–460). Staranje prebivalstva in 
velikodušnost javne pokojninske sheme je še naprej povzročala veliko stroškov, ki pa jih je 
vlada v devetdesetih letih z raznimi dopolnili skušala ukrotiti. Druga najpomembnejša 
postavka v kategoriji socialne varnosti so bila nadomestila brezposelnim. Največja rast teh 
izdatkov glede na izdatke za socialno varnost je bila opazna v obdobju 1984–1993 
(Silverstone, Bollard, Lattimore, 1996, str. 460). To odseva predvsem prestrukturiranje 
gospodarstva, ki je z velikim krčenjem zaposlenih v javnem sektorju močno povečal stopnjo 
brezposelnosti. Ponovna oživitev gospodarske rasti je nato povzročila postopno zmanjšanje. V 
strukturi izdatkov za socialno varnost predstavljajo pomemben delež tudi invalidnine, 
boleznine in denarna pomoč staršem samohranilcem (Thorns, Sedguick, 1997, str. 119–120). 
 
Zaradi radikalnosti reform si je vlada na različne načine prizadevala zaščititi gospodinjstva z 
nizkim dohodkom. Uvedla je dva programa, namenjena družinam z nizkim in srednjim 
dohodkom, in sicer družinsko podporo in minimalno zajamčen družinski dohodek (1986) 
(Dalziel, Lattimore, 1999, str. 56). 
 
6.2.4. Javna podjetja 
 
Značilnost industrijske strukture leta 1984 je bilo prevladovanje državnih podjetij na različnih 
področjih, kot so zavarovanje, bančništvo, železnice, inženiring, gradbeništvo, letališče, 
pristanišče… Vendar pa so dejavniki, kot so slabo poslovanje, nejasno opredeljeni cilji, 
pomanjkanje konkurence in odsotnost spodbud za delovanje v skladu z javnim interesom, 
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sprožili na področju javnih podjetij nov val sprememb. Reforme so bile usmerjene k 
povečanju učinkovitosti, odgovornosti in konkurence. 
 
Osnovni koncept reform javnih podjetij je temeljil na naslednjih korakih (State Service 
Commission, 1998, str. 1): 

• komercializacija (preoblikovana javna podjetja delujejo po enakih načelih kot   
      zasebna, so profitno usmerjena); 
• deregulacija različnih vej industrije; 
• privatizacija (prodaja državnega premoženja). 

 
Proces reform javnih podjetij je po Boston et al. (1991, str. 33–48) potekal v treh fazah. V 
prvi fazi so izvedli reorganizacijo komercialnih funkcij države, in sicer tako, da so nekatera 
ministrstva in državne organizacije, ki so opravljale trgovinsko dejavnost (prodaja proizvodov 
in storitev), na podlagi zakona State-Owned Enterprises Act (1986) preoblikovali v nove 
korporacijske strukture (Belgrave, Cheyne, O'Brien, 2000, str. 42). To je povzročilo ločitev 
vodstva podjetij od političnega nadzora in hkrati omogočilo ločitev poslovnih ciljev od 
socialnih in drugih ciljev. Javna podjetja niso bila obvezana zagotavljati brezplačnih storitev, 
nekomercialne aktivnosti, ki jih je zahtevala vlada, pa so izvajali na podlagi določene 
pogodbe. Vodstvo podjetja je bilo odgovorno za cenovno in investicijsko politiko, vendar je 
morala biti le-ta v skladu s politiko države (Silverstone, Bollard, Lattimore, 1996, str. 399). V 
ostalih primerih so vladna ministrstva ostala v funkciji opravljanja javnih storitev, do 
sprememb pa je prišlo predvsem v njihovem delovanju. Bistvene značilnosti so bile: 
naravnanost k doseganju rezultatov, usmerjenost k višji ravni kakovosti storitev, povečanju 
učinkovitosti in ustvarjanju dohodka (Belgrave, Cheyne, O'Brien, 2000, str. 42). Tako so se 
funkcije države ločile na komercialne, politično-regulatorne in na storitvene službe. Druga 
faza programa reform je prek deregulacije težila k večji konkurenci in s tem k osrednjem cilju 
reform – večji učinkovitosti. Leta 1987 se je kot zadnja faza začela privatizacija večine javnih 
podjetij. Razloge za prodajo javnih podjetij so sprožili bolj fiskalni kot učinkovitostni 
argumenti. Tako je proces privatizacije sledil šele potem, ko so podjetja delovala kot 
samostojna tržna podjetja. Vzrok za ta vmesni korak korporatizacije je bil namreč v tem, da je 
država s preoblikovanjem podjetij in deregulacijo skušala najprej izboljšati poslovanje 
podjetij, nato pa jih prodati po čim višji ceni. Podjetja so bila večinoma prodana posameznim 
kupcem na odprtem mednarodnem trgu. 
 
Prodaja državnega premoženja je v veliki meri pripomogla k zmanjšanju izpostavljenosti 
države h komercialnemu tveganju v primarni industriji, bančništvu, transportu, financah in 
turizmu. Do leta 1990 je tako prodaja trinajstih podjetij prispevala 4 milijarde NZD, kar je 
precej vplivalo na zmanjšanje javnega dolga (OECD Economic Surveys: New Zealand, 1991, 
str. 69). Država je pri prodaji premoženja največ iztržila pri podjetjih Telecom (4,25 milijarde 
NZD), Petrocorp (801 milijonov NZD), State Insurance (735 milijonov), Postbank (665 
milijonov NZD) in Air New Zealand (660 milijonov NZD). V celoti je bilo več kot dvajset 
državnih organizacij prodanih v vrednosti dveh tretjin prej državnega komercialnega 
premoženja (Boston et al., 1999, str. 67). Večino premoženja so pokupili tujci, čeprav je bil 
del delnic ponujen tudi domačim delničarjem. 



 39 
 
 

Reforme niso zajele le centralne ravni, temveč so posegle tudi v organizacijo lokalnih oblasti, 
ki so bile tradicionalno izvajalke nekaterih komunalnih storitev in oskrbovalke vrste lokalnih 
storitev. Tako je vlada leta 1989 razširila proces korporatizacije in privatizacije tudi na 
področje trgovinskih aktivnosti lokalnih oblasti in na podlagi amandmaja k zakonu iz leta 
1974 oblikovala podjetja (Local Authority Trading Enterprises) (Silverstone, Bollard, 
Lattimore, 1996, str. 390). 
 
Kljub tranzicijskim stroškom reforme javnih podjetij veljajo za uspešne, saj so bile eden 
izmed glavnih dejavnikov izboljšanja stanja gospodarstva. Temeljile so na čvrstem in 
prilagodljivem konceptu, ki se je uspešno soočal z različnimi okoliščinami. Tako so reforme 
javnih podjetij v relativno kratkem času s seboj prinesle veliko koristi, zlasti za potrošnike.  
 
6.2.5. Zaposlenost 
 
Reforme javnega sektorja so imele velik vpliv na zmanjšanje zaposlenosti, saj je bila država 
že skozi celotno zgodovino pomemben delodajalec. Najbolj dramatične posledice so bile 
opazne na podeželju, predvsem tam, kjer je prevladovalo prebivalstvo Maorov. Padec 
zaposlenih v javnem sektorju je bil kombinacija dejavnikov, med najpomembnejšimi so bili: 
proračunske omejitve, proces korporatizacije in privatizacije, oddajanje del podizvajalcem 
(contracting out) ter reorganizacija državne uprave. 
 
Delež zaposlenih v javnem sektorju glede na aktivno prebivalstvo je med letoma 1987 in 1994 
padel s 27 % na 20 %. Padec zaposlenosti je, kot že omenjeno, bil predvsem posledica 
prestrukturiranja in privatizacije državnih podjetij, prav tako pa so posledice reform vplivale 
tudi na zmanjšanje zaposlenih v splošnem vladnem sektorju (OECD Economic Surveys: New 
Zealand, 1996, str. 91). Število zaposlenih v državnih službah je med letoma 1987 in 1997 
padlo za več kot 60 % (z okoli 89.000 na okoli 33.000 število zaposlenih), od tega je prišlo do 
največjega zmanjšanja zaposlenih (za 42 %) v obdobju 1987–1992, to je bil čas izvajanja 
večine reform (Public Sector Reform in New Zealand, 1998, str. 6). Zaposlenost javnega 
sektorja nato v obdobju 1997–2000 pade za 1,8 %, od tega pa je do največjega zmanjšanja 
zaposlenih prišlo na ravni lokalnih oblasti (z 19.600 na 18.695).7 
 
Trend zmanjševanja zaposlenosti v šestih večjih državnih podjetjih prikazuje tudi Tabela 21 
(glej str. 40). Število zaposlenih je v obdobju 1987–1994 padlo za okoli 60 %. Pri železnicah 
(Railways), pri katerih je bilo v začetku osemdesetih let prek 21.000 zaposlenih, je prišlo do 
večjih odpuščanj že pred letom 1987, nadaljnje zmanjšanje zaposlenih pa je povzročilo 
prestrukturiranje prejšnjega ministrstva v korporacijsko obliko (Silverstone, Bollard, 
Lattimore, 1996, str. 402–403). 
 
 
 
 
                                                 
7 OECD, Public Managenment Service, 2001. [URL: http://www.oecd.org/xls/M00008000/M00008481.xls], 
26.12.2001. 
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Tabela 21: Število zaposlenih v večjih javnih podjetjih, 1987–1994 
 
 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
CoalCorp 1.861 892 806 715 675 679 554 534
Electricorp 5.739 4.154 3.876 3.690 3.730 3.096 2.861 2,835
Forestrycorp 7.070 2.652 2.547 2.597    -    -    -    -
NZ Post 12.000 9.800 9.500 8.500 8.200 7.700 6.900 6,800
Railways 14.900 12.500 9.900 8.400 5.900 5.400 5.200 4,600
Telecom 24.500 23.931 19.151 17.131 15.066 13.600 12.300 9,500
Total 66.070 53.929 45.780 41.033 33.571 30.475 27.815 24,269
 
Vir: Silverstone, Bollard, Lattimore, 1996, Tabela 2. 
 
6.3. Mednarodne primerjave 
 
Na podlagi primerjave velikosti deleža davčnih prihodkov v BDP med izbranimi državami 
lahko Novo Zelandijo uvrstimo med srednje obdavčene države. Davčni prihodki so se v 
opazovanem obdobju gibali z majhnimi odstopanji okoli povprečja držav članic OECD in 
izkazovali nižji delež davkov od povprečja držav EU 15. Gibanje deleža davčnih prihodkov v 
BDP se najbolj približa gibanju deleža davčnih prihodkov Nemčije. 
 
Tabela 22: Celotni davčni prihodki v % BDP za izbrane države članice OECD, 1985–1999 
 

 1985 1995 1999
Nova Zelandija 33,6 38,0 35,6
Danska 47,4 49,4 50,4
Švedska 48,5 47,6 52,2
Velika Britanija 37,6 35,1 36,3
Nemčija 32,9 38,2 37,7
ZDA 26,1 27,6 28,9
OECD 33,8 36,1 37,3
EU 15 38,5 40,0 41,6

 
Vir: OECD Revenue Statistics: Special Features 1965–2000, 2001, str. 18. 
 
Tabela 23: Struktura davčnih prihodkov v celotnih davčnih prihodkih za izbrane države    
                   članice OECD, 1999 (v %) 
 

Država Dohodek & 
dobički 

Socialno 
zavarovanje

Plačilna 
lista

Premoženje
Blago & 
storitve 

Ostalo

Nova Zelandija 57,2 - 0,8 5,8 36,2 0,0
Danska 58,9 4,2 0,6 3,5 32,5 0,0
Švedska 41,6 25,3 7,5 3,7 21,4 0,1
Velika Britanija  39,2 17,1 - 10,9 32,3 0,0
Nemčija 29,8 39,3 - 2,5 28,0 0,0
ZDA 49,1 23,9 - 10,7 16,4 -

 
Vir: OECD, [URL: http://www.oecd.org/pdf/M00018000/M00018988.pdf], 19.9.2002 
 

http://www.oecd.org/pdf/M00018000/M00018988.pdf
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Podrobnejšo sliko o davčnih prihodkih izbranih držav nam ponazarja Tabela 23 (glej str. 40). 
Glede na delež pobranih davkov na blago in storitve se Nova Zelandija uvršča v sam vrh, 
medtem ko je po deležu davka od dohodka in dobička na drugem mestu, takoj za Dansko. 
Veliko opiranje na davke lahko pojasnimo s tem, da se sistem socialne varnosti Nove 
Zelandije financira zgolj z davki. 
 
Čeprav je ob koncu sedemdesetih let in vse skozi osemdeseta leta mnogo držav po svetu 
začelo s procesom privatizacije javnega premoženja, pa med njimi obstajajo razlike glede 
stopnje in hitrosti privatizacije ter določitve pomembnosti tega cilja. Obseg privatizacije je v 
večji meri odvisen od narave in velikosti industrije v okviru javnega sektorja (Trotman-
Dickenson, 1996, str. 391). 
 
Tabela 24: Programi privatizacije v izbranih državah 
 

Država Obdobje 
privatizacije 

Prihodek od 
privatizacije 
v mrd GBP

Prihodek od 
privatizacije 

v % BDP 
Avstrija 1987–90 0,6 0,9 
Kanada 1984–90 1,6 0,6 
Francija 1983–91 8,2 1,5 
Nemčija 1984–90 3,3 0,5 
Italija 1983–91 6,3 1,4 
Japonska 1986–88 47,8 3,1 
Nizozemska 1987–91 1,5 1,0 
Nova Zelandija 1987–91 3,0 14,1 
Portugalska 1989–91 1,5 4,3 
Španija 1986–90 1,2 0,5 
Švedska 1987–90 1,3 1,2 
Turčija 1988–91 0,3 1,6 
Velika Britanija 1979–91 44,5 11,9 

 
Vir: Trotman - Dickenson, 1996, Tabela 18.4. 
 
Iz Tabele 24 lahko vidimo, da je prihodek od privatizacije Nove Zelandije kot delež v BDP na 
vrhu lestvice izbranih držav. Podatek z vidika mednarodne primerjave jasno prikazuje 
velikost obsega in hkrati tudi hitrost procesa privatizacije v Novi Zelandiji. Kot drugo državo, 
ki si je tudi sicer prodajo javnega premoženja zastavila kot enega izmed najpomembnejših 
ciljev ekonomske politike, moramo omeniti Veliko Britanijo.  
 
SKLEP 
 
Kolonialno obdobje je bilo priča hitremu prebujanja nove dežele. Država je prevzela vlogo 
prodajalca zemlje in glavnega pogajalca z Maori. Z množičnim priseljevanjem in razvojem 
poljedelstva ter živinoreje se je dežela začela počasi razvijati. Prepričanje o velikem 
gospodarskem potencialu Nove Zelandije je državo vodilo k izvedbi velikega naložbenega in 
razvojnega programa. Vsa dežela se je tako začela hitro spreminjati: gradili so ceste, 
železnice, mostove, vodovode ipd. Takšna politika je povzročila nagel gospodarski razcvet. 
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Poleg pospeševanja gospodarskega razvoja se je država zavzela tudi za šibkejši del družbene 
strukture. Zdravstvena oskrba revnih in Maorov, uvedba obveznega osnovnošolskega pouka, 
starostna pokojnina, zaščita delavcev in program javnih del so bili le nekateri izmed ključnih 
elementov, ki so predstavljali temelj in usmeritev nadaljnjega razvoja države blaginje. 
 
Leta 1890 prevzame vlado Liberalna stranka in s tem zaznamuje začetek novega obdobja. V 
ospredje stopijo socialni problemi. Nastanek revščine in povečanje števila starejšega 
prebivalstva je sprožilo uvedbo obsežnih socialnih reform, s katerimi so liberalci stopili na pot 
k socialni državi. Uvedba starostne pokojnine leta 1898 je predstavljala temeljni kamen v 
zgodovinskem razvoju socialnega varstva. V tem obdobju se je povečala vloga države tudi v 
gospodarstvu, zlasti v času svetovne ekonomske krize, ki je povzročila veliko povečanje 
brezposelnih. Le-te je država vključila v programe javnih del, ki so poleg širjenja državne 
uprave znatno vplivali na povečanje zaposlenih v javnem sektorju.  
 
Izvolitev laburistov leta 1935 predstavlja drugi pomembni mejnik v zgodovini Nove 
Zelandije. Vlada je z obsežno socialno zakonodajo v ospredje svojega programa postavila 
državno vodenje in znatno razširila obseg pravic. Tako je obseg javnega sektorja vse do konca 
druge svetovne vojne vztrajno rasel. Visoke cene kmetijskih proizvodov v povojnih letih so 
izrazito izvozno usmerjeni kmetijski državi omogočile velik gospodarski vzpon. Pomen 
javnega sektorja se do sedemdesetih let nekoliko zmanjša, vendar pa naftna kriza in vstop 
Velike Britanije v Evropsko skupnost povzročita ponovno povečanje državne aktivnosti.  
 
Pragmatična ekonomija in socialne intervencije uspešnih vlad so v 144 letih po podpisu 
pogodbe Treaty of Waitangi postale del novozelandske folklore. Vendar so nove razmere kot 
posledica slabega gospodarskega stanja, krize države blaginje in neučinkovitosti javnega 
sektorja po letu 1984 opozarjale na nujnost sprememb. Prihod četrte vlade laburistov z jasno 
vizijo je sprožil plaz reform, ne samo na gospodarskem področju, temveč tudi na področju 
javnega sektorja. Glavni cilji reform so bili usmerjeni k večji vključenosti javnega sektorja v 
tržni mehanizem, k povečanju vloge zasebnega sektorja pri zagotavljanju dobrin in storitev ter 
h krčenju privilegijev države blaginje. Proces reform se je začel s korporatizacijo in 
privatizacijo javnih podjetij, sledila je reforma državne uprave in finančnega managementa, 
nazadnje pa je bila izvedena še reforma funkcij države blaginje. Reforme, ki so sicer z vidika 
učinkovitosti izkazovale pozitivne rezultate, so po drugi strani povzročile povečanje socialne 
neenakosti in precejšne socialne stroške. Obseg aktivnosti države se v tem obdobju tako 
občutno zmanjša. Na splošno je bilo to obdobje zaznamovano s transformacijo ključnih 
kategorij gospodarstva, države in družbe ter njihovih medsebojnih odnosov.  
 
Nova Zelandija je skozi zgodovino prek nacionalne politike in raznih programov postavila 
blaginjo prebivalcev med njene največje prioritete. Pogled v prihodnost nam glede na hiter 
umik države z določenih področij odpira vprašanje, ali so reforme popolnoma zabrisale več 
kot stoletno tradicijo države blaginje in pomembno vlogo javnega sektorja.  
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Slika 1: Oceanija 

 
Vir: Oceania. [URL: http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/au.htm], 03.12.2002. 
 
Slika 2: Nova Zelandija 

 
Vir: New Zealand. [URL: http://www.leadingattractions.co.nz/index.htm], 03.12.2002. 

http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/au.htm
http://www.leadingattractions.co.nz/index.htm
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Javni sektor 

Zasebni sektor

Slika 3: Zveza med javnim in zasebnim sektorjem 
 

 
 
 
Nevladne organizacije Netrgovinska ministrstva 
(npr. Kiwifruit Marketing Board, (npr. Ministrsvto za obrambo, 
New Zealand Planning Council) Ministrstvo za socialno blaginjo) 
 
 
 
 

Ministrstva z mešanimi trgovinskimi 
 in netrgovinskimi funkcijami8 

(npr. Ministrstvo za znanstvene 
in industrijske raziskave) 

 
 
 
 
Trgovinska ministrstva9 

(npr. State Insurance Company) 
 

 
 
 
Delno-avtonomne vladne organizacije 
  
 
 
Javna podjetja 
 
 
 
 
Skupne naložbe z zasebnimi podjetji 
 
 
 
Država kot delna lastnica podjetij 
 
 
 
Podjetja zasebnega sektorja 

 
 
 
  
 
Vir: Horsman, Scollay, St. John, 1989, str. 102. 
 
 
                                                 
8 Prejemki in plačila se vršijo preko javne blagajne, po letu 1989 pa vodijo normalne bančne posle v zasebnem 
sektorju. 
9 Po letu 1987 so bila trgovinska ministrstva preoblikovana v državna podjetja. 
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Tabela 1: Sprememba statusa javnih trgovinskih podjetij 
 
 Trenutni status (1995) 
1. Korporacijske oblike pred letom 1987  
New Zealand Railways Corporation Privatizirano kot ločena podjetja 
Housing Corporation Housing NZ. Residual HC in 

Ministry of Housing  
Development Finance Corporation Privatizirano 
Bank of New Zealand Privatizirano 
Air New Zealand Privatizirano 
Petroleum Corporation of NZ Privatizirano 
Tourist Hotel Corporation of NZ Privatizirano 
Shipping Corporation of NZ Privatizirano 
Rural Bank Privatizirano 
Government Life Insurance Corp.  Last zavarovancev 
State Insurance Privatizirano 
 
2. Korporacije ustanovljene na podlagi zakona State Owned Enterprises Act 1986 
Airways Corporation of NZ Javno podjetje 
Coal Corporation of NZ 
Electricity Corporation of NZ 
Government Property Services 
Land Corporation 
NZ Forestry Corporation 
New Zealand Post 
PostBank 
Telecom Corporation 
Works and Development Services Corp. 
Government Computing Services 
Government Supply Brokrage Corp. 
NZ Liquid Fuels Investment 
Radio New Zealand 
Television New Zealand 
Forestry Corporation of NZ 
Timberlands West Coast 
Meteorogical Services 
Transpower 
Contact Energy 
 
3. Nekorporatizirane trgovinske organizacije 
Health Computing Services 
Government Print 
National Film Unit 
Communicate New Zealand 
 
4. Korporatizirane trgovinske organizacije 
Learning Media 
Animal Control Products 
Housing NZ 
 
5. Ostala kronska podjetja 
9 Crown Research Institutes 
23 Crown Health Enterprises 
3 airport companies 
 
6. Lokalna podjetja 
Electrical supply authorities 
Port companies 
Domestic airport companies 

Javno podjetje 
Javno podjetje 
Javno podjetje 
Javno podjetje 
Javno podjetje 
Javno podjetje 
Privatizirano 
Privatizirano 
Javno podjetje 
Privatizirano 
Privatizirano 
Privatizirano 
Privatizacija komercialnih postaj 
Javno podjetje 
Javno podjetje 
Javno podjetje 
Javno podjetje 
Javno podjetje 
Javno podjetje 
 
 
Privatizirano 
Privatizirano 
Prodano TVNZ 
Privatizirano 
 
 
Kronska enota 
Kronska enota 
Kronska enota 
 
 
Kronske enote 
Kronske enote 
Kronske enote 
 
 
Mešano lastništvo 
Mešano lastništvo 
Kronske enote in skupne naložbe 

 
Vir: Boston et al., 1999, Tabela 3.7. 
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SLOVARČEK SLOVENSKIH PREVODOV TUJIH IZRAZOV 
 
Area Health Bord Act    - Zakon o področnih zdravstvenih odborih 
Board of Trade    - Ministrstvo za trgovino 
Board of Trustee    - upravni svet 
Child Welfare Branch    - podružnica za blaginjo otrok (del Ministrstva za        
                                                                         izobraževanje) 
Civil Service Insurance Act   - Zakon o zavarovanju državnih uslužbencev 
Contracting out    - oddajanje del podizvajalcem 
Crown Entities    - kronske enote 
Crown Health Enterprises   - zdravstvena podjetja (javne bolnišnice kot     
                                                                         samostojna podjetja)  
Dairy Board     - uprava za nadzor izvoza mlečnih izdelkov 
Destitute Persons Act    - Zakon obubožanih oseb 
Domestic Purposes Benefit   - denarna pomoč staršem samohranilcem 
Education Act     - Zakon o šolstvu 
Education Review Office   - urad za ocenjevanje kvalitete izobraževanja 
Employment Contract Act   - Zakon o delovnih razmerjih 
Fiscal Responsibility Act   - Zakon o fiskalni odgovornosti 
Fringe benefits tax    - davek na nedenarne prejemke zaposlenih v         
                                                                         obliki bonitet 
Fruit Control Board    - uprava za nadzor sadja 
Health Act     - Zakon o zdravstvu 
Health Funding Authority   - uprava za financiranje zdravstva 
Honey Control Board    - uprava za nadzor meda 
Hospital and Charitable Institutions Act - Zakon o bolnišnici in dobrodelnih ustanovah 
Local Authority Trading Enterprises  - trgovinska podjetja lokalnih oblasti 
Local Hospital Board    - lokalni bolnišnični odbor 
Meat Board     - uprava za nadzor izvoza mesa 
National Superannuation   - nacionalna pokojninska shema 
Part-charges for hospital services  - delno plačilo za bolnišnične storitve 
Public Finance Act    - Zakon o javnih financah 
Public service     - javna uprava, javni urad 
Regional Health Authorities   - regionalni zdravstveni uradi 
Social Security Act    - Zakon o socialnem varstvu 
State-Owned Enterprises Act   - Zakon o podjetjih v državni lasti 
State Sector Act    - Zakon o državnem sektorju 
The National Qualifications Authority - nacionalni urad za pospeševanje izboljšanja     
                                                                         kvalitete izobraževanja 
Trade Union Act    - Zakon o sindikatih 
Universal Superannuation   - univerzalna pokojnina 
 
 


