Slovenska tranzicija se je totalno izrodila
Egon Zakrajšek podpira privatizacijo, ki da je nujen pogoj, da Slovenija spet
začne gospodarsko rasti in ustvarjati perspektivna delovna mesta.

LJUBLJANA – Zdi se, da se v Sloveniji razhajanja zaradi privatizacije le še poglabljajo. Medtem ko
sta se oblikovali dve peticiji, od katerih ena privatizacijo podpira, druga pa ne, se do nje jasno
opredeljujejo tudi znani in manj znani posamezniki.
»Slovenska tranzicija se je izrodila«
Med tistimi, ki privatizacijo podpirajo, je tudi Egon Zakrajšek, član vodstva raziskovalnega oddelka
za monetarne zadeve v ameriški centralni banki. Kot je povedal v intervjuju za Demokracijo, je velika
težava v Sloveniji to, da se je »slovenska tranzicija iz komunizma v demokracijo totalno izrodila«.
Slovenija po njegovem nikoli ni sprejela osnovnih tržnih mehanizmov, ki so potrebni za dolgoročno
gospodarsko rast in razvoj. »Problem je bil, da Slovenija nikoli ni opravila osnovne lustracije
prejšnjega političnega sistema. Ta elita nekdanjega političnega sistema ne samo iz vrst politike,
temveč iz gospodarstva, družbenih ved in medijev se je nekako prelevila, zamenjala kostume, hkrati
pa je ohranjala paradržavni, parazitski sistem, v katerem so konsolidirali gospodarsko in politično
moč,« je še povedal.
O privatizaciji
V zvezi s privatizacijo upa, da se slovenska vlada zaveda, da smo na razpotju in da bo imelo kakršno
koli »cincanje« proti privatizaciji izredno negativne dolgoročne posledice za državo. Kot pravi, je
privatizacija nujno potrebna, s čimer bi bil narejen prvi korak, da se preseka politično kadrovanje v
gospodarstvu, da se država iz gospodarstva umakne in da država začne normalno delovati.
»To je nekaj, kar bi se moralo zgoditi že pred 20 leti, a se ni. To je nujen, ni pa zadosten pogoj, da
Slovenija spet začne gospodarsko rasti in ustvarjati perspektivna delovna mesta,« nadaljuje Zakrajšek,
ki meni, da se bodo podjetja, ki so v lasti države, še naprej ukvarjala z neproduktivnimi in
neperspektivnimi dejavnostmi, če se bo politika še naprej mešala v gospodarstvo. »Če so ljudje siti
plačevanja visokih davkov, dejstva, da je njihova plača močno obremenjena z dajatvami, da imajo
dovolj subvencioniranja neproduktivnih dejavnosti, potem morajo podpreti privatizacijo,« še pravi
Zakrajšek.

