Skupnost društev in gibanj Državljani proti razprodaji

Spoštovani g. predsednik Vlade RS, dr. Miro Cerar!
Z razočaranjem smo poslušali tisti del vaše izjave v Pogovoru s predsednikom vlade (RTV-SLO,
12.1.2015), v katerem ste povedali, da bo vlada vsekakor nadaljevala s postopkom privatizacije
15 podjetij, ker sicer tvega izgubo verodostojnosti. Slovenija svojo verodostojnost izkazuje z
odgovornim upravljanjem in razpolaganjem s slovenskim premoženjem ter ekonomsko in
družbeno pretehtanimi odločitvami glede prodaje tega premoženja, ne pa z vztrajanjem pri
napačnih in iz tujine vsiljenih odločitvah. Da se zavedate nepremišljenosti seznama teh 15
podjetij, ste v istem intervjuju nenazadnje povedali tudi sami. Vztrajati pri nepremišljenosti je
prej razlog za posmeh, kot pa za dvigovanje verodostojnosti. Razen pri tistih, seveda – in ni jih
malo –, ki imajo od te nepremišljenosti vlade neposredne in posredne koristi.
Vendar pa vam tokrat pišemo predvsem zato, ker smo veseli vaše izjave, da boste spodbujali
korporativno upravljanje, da bo to etično in transparentno, ter da je treba prekiniti koruptivno
lobistične naveze. Trenutni postopki so marsikdaj videti kot da so prirejeni v korist kupcev in
ne prodajalca, to je države Slovenije. In po ceni, ki jo določa kupec, ne pa Slovenija!
Tako je tudi s postopkom prodaje Telekoma Slovenije in Nove kreditne banke Maribor. Mediji
poročajo, da sta svetovalca pri njuni prodaji povezana z najbolj verjetnima kupcema. Gre za
Citygroup, ki je svetovalec pri prodaji Telekoma, obenem pa tudi korporativni posrednik
Deutsche Telekoma. Drugo podjetje pa je Lazard Freres, solastnik banke OTP. Gre za v nebo
vpijoča primera konflikta interesov! Izgovarjanje odgovornih v SDH na pogodbena določila in
nekakšne kitajske zidove je tako neresno, da si ne zasluži niti komentarja.
Povsem naivno je morebitno razmišljanje, da se korupcija pri prodaji državnega premoženja
dogaja v obliki podkupnin. Ne, korupcija je v teh postopkih veliko bolj nevidna. Naj to
ilustriramo s primerom: zadnji stresni testi naših bank (povsem nepotrebni in izvedeni na
podlagi makroekonomskih kriterijev, ki so slabši od uporabljenih v državah z veliko večjimi
ekonomskimi težavami od slovenskih) so po podatkih medijev rezultirali v bistvenem znižanju
ponujene cene za nakup NKBM. Je to zgolj slučaj ali so bili stresni testi izvedeni z namenom,
da nekomu omogočijo več kot 100 milijonov evrov premoženjske koristi? Čeprav so bili stresni
testi izvedeni zakonito, se Slovenija še vedno lahko odloči, da NKBM zaradi prenizke cene ne
proda.
Dopuščanje situacij, v katerih obstajajo kakršnekoli povezave med finančnimi svetovalci
slovenskih institucij, ki prodajajo državno premoženje, in kupci tega premoženja, je popolnoma
nesprejemljivo. Ti svetovalci imajo vpliv na določanje cene, torej v fazi, kjer se pri prodaji
državnega premoženja največkrat dogaja korupcija. Zaslužki, ki si jih lahko obetajo, če ceno
»pomagajo« oblikovati v korist kupca, pa so povsem neprimerljivi z zneski, ki jih dobijo za
svetovanje.
Zaradi tega pozivamo vlado, da takoj zahteva izločitev Deutsche Telekoma kot možnega
kupca Telekoma Slovenija in banke OTP kot možnega kupca NKBM. Če ste,
spoštovani g. predsednik, z besedami o etičnem upravljanju in prekinitvi koruptivno lobističnih
navez mislili resno, vlada druge možnosti sploh nima. V nasprotnem primeru bomo v Sloveniji
soočeni ne le z vztrajanjem pri nepremišljenih odločitvah iz preteklosti, ampak tudi možnostjo,
da se ta nepremišljenost »poroči« še s korupcijo.
Spoštovani g. predsednik, dobili ste mandat, da spremenite nekatere napačne odločitve
prejšnjih vlad in prejšnjega sklica Državnega zbora. Ni treba, da ostanete njihov ujetnik. In
navsezadnje, sklep DZ je bil, da se s postopki prodaje nadaljuje, ne, da se podjetja prodajo za
vsako ceno, ki jo diktira kupec. Če bo vlada svojo strategijo upravljanja utemeljevala zgolj na
razprodaji državnih podjetij, ne pa se zavezala k izboljšanju upravljanja le-teh, bomo v civilni
družbi razumeli, da so bile vaše obljube pred volitvami neverodostojne
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Skupnost Državljani proti razprodaji:
Gibanje za dostojno delo in socialno družbo (GDD&SD), Skupina kazenska ovadba (SKO),
Protestival, Sinteza, Iskra, Puntarji, Mreža za neposredno demokracijo (MND), Piratska stranka
Slovenije, stranka Solidarnost, Koalicija Združena levica: Demokratična stranka dela - DSD,
Iniciativa za demokratični socializem - IDS, Stranka TRS in Društvo gibanje TRS ter 4. skupina ZL.
Podporniki skupnosti: ZDUS, ZSSS, SVIZ, Zveza borcev, Veterani
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