VPRAŠANJA občinstva na razpravi "Privatizacija in suverenost države"
Vprašal
Jana Zajc
Marjan Jovanović
Varl Rudolf
Hinko Krumpak
Miloš Šonc

Uvodničar
J. Mencinger
J. Mencinger
J. Mencinger
J. Mencinger
Mencinger,
Dragonja

Vojko Starovič
Branislav Jovanović
Borut Bratina
Jože Dular
Združ Brezposelnih
Miroslav Marc
Martina Šuhel
Drago Pavšelj

R. Rizman
R. Rizman
M. Gams
Gams, Rizman
EM Pintar
EM Pintar
EM Pintar
M. Dragonja

Miroslav Marc
Kristjan Verbič

M. Dragonja
M. Dragonja

Miran Novšak
Branislav Jovanović
Andrej Cetinski
Kostić Vika
Jelko Urbančič

M. Dragonja
M. Dragonja
M. Dragonja
M. Dragonja
M. Dragonja

Peter Česnik
Gojko Stanič
Kristjan Verbič

M. Dragonja
M. Dragonja
VSI

Vprašanje
Ali lahko prodaja strateških podjetij (TK) drugi državi spravi Slovenijo v odvisnost od te države?
Ali je možno izstopiti iz EU? Kakšne so procedure, kakšni stroški in kakšne sankcije?
Zakaj so vse vlade do sedaj ustvarjale črno (bančno) luknjo? Zakaj TEŠ6? Zakaj ne uravnotežijo proračuna?
Kakšna je vrednost 12 mio ton vode in kakšna enake količine lesa? Za oboje ne dobimo nič, kupujemo pa nafto – bi lahko menjavali?
Kdo nam garantira, da EU ne bo hitro razpadla; nekoč pa bo, tako kot so v zgodovini še vse podobne, tisočletne tvorbe?
- Razlika med strateškim, operativnim in taktičnim ni opredeljena ,
- Pojem "Globalizacija" je malikovan v korist multinacionalk in nekaterih velikih držav,
- Ekonomsko suverenost Slovenije je absolutno nujno zadržati in tu so ključna slovenska podjetja.
Makrosociološki pogled na razvoj , ali zastoj neoliberalne miselnosti v naslednjih desetletjih.
Po velikih besedah in upih na PROTESTIH je zdaj mrtvilo. Kaj se dogaja?
Prosim za vašo oceno uspešnosti prodaje delnic NKBM po 27 EUR - za prodajalca, seveda.
Je družbeno odgovorno podjetništvo mit ali dejstvo? Je to možna alternativa?
SDK - Zakaj je ne vzpostavimo ponovno? Zakaj izgubljamo vsi? Zakaj vladne institucije vidijo samo razprodajo?
Ali nam lahko predstavite bistvene argumente iz prijave konflikta interesov KPK - CitiGroup
Revizija stečajev in privatizacij v I. (certifikacijski) in II. (tajkunski) privatizaciji; s posebnim poudarkom na vlogi bank.
Na kakšen način boste povečali donosnost na kapital?  Neoliberalna kategorija, ki je v konfliktu z družbeno odgovornim
upravljanjem. Ohranjanje produktivnih delovnih mest bi morala biti ena prvih prioritet.
Delo na Strategiji teče, to je OK, ampak zakaj ne zaustavijo tekočih razprodaj (TK!). Ali pa je vse le pesek v oči?
Ali bo v Strategiji privatizacija omogočena tudi Slovenskim državljanom pod stimulativnimi(!) pogoji?
Zakaj so sploh potrebni svetovalci, ali ne bi lahko dali prodajnega razpisa neposredno?
Ali je ključna Strateg upravljanja in klasifikacija podjetij, ali čim hitrejša (raz)prodaja?
Pri Heliosu ste obljubili sodno razčiščevanje in ugotavljanje, kdo vse je sodeloval. Kaj je zdaj s tem?
Današnji časopisi pišejo, da nemške železnice kupujejo naše turistično podjetje. Kaj je lahko ekonomski motiv?
Kako bodo po reformnem programu davki; evidence,utaje, davčne oaze, tuje osebe?
Primerjava stopnje državnega lastništva med veliko in malo državo je nekorektna. V sektorju IKT je Telekom še zadnje in edino
podjetje v državni lasti.
Zakaj verjamete, da je privatizacija prava za polnjenje proračunskih lukenj?
Država prodaja podržavljeno zasebno "družbeno lastnino". Ali obveščate kupce o tem?
Po že četrti uspešni tribuni sprašujem, Kakšni konkretni koraki so še možni in potrebni:
-da se zaustavi škodljive procese, kar je zdaj že več kot vsestransko argumentirano in dokazano.
-in obrnemo trende v razvoj in sploh obstanek?

