POŠTENA IGRA

Zares je že na vrhuncu gospodarske rasti in optimizma opozarjal na nevzdržnost tajkunskih
prevzemeov. Opozarjal, da v državi igra ni poštena. Danes so se opozorila pokazala za utemeljena.
Večina podjetij je prezadolženih banke pa iščejo pot iz svojih portfelijev, ki so polni lukenj.
Posebej državna banka NLB je bila pod pritiskom, da pozabi na standarde solidnega bančnega
poslovanja in z odlogi odplačevanja kreditov ter odobravanjem novih pomaga prezadolženim
podjetjem odložiti propad. V retoriki izgube delovnih mest in pomembnih projektov se je znova in
znova pozabljalo na eno in sicer, da se rešuje lastnike ne pa podjetij. To kar počne tajkunski lobi v
Sloveniji je tretja faza privatizacije. V prvi so si na sivem trgu prigrabili certifikate, v drugi so na
netransparenten način ob zadolževanju prevzeli podjetja, v tretji pa si prizadevajo, da bi jim država
preki državnih bank odplačala njihove nerazumne dolgove pri čemer bi njiohvo lastništvo ostalo
neokrnjeno.
Zares se že od svoje ustanovitve dalje bori proti temu. Nasprotovali smo imenovanju predsednika
uprave NLB s strani starega nadzornega sveta brez javnega razpisa in zahtevali, da naj NLB ustavi
reprogramiranje kreditov praznemu Infond holdingu ter druga posojila podjetjem brez kapitala.
Vzpostavili smo KAS in dali odločno podporo zakonu o Agenciji za upravljanje. Izvedli smo omejitve
nagrajevanja uprav za čas krize in prispevali k temu, da tajkunski lobi nima več samoumevno odprtih
vrat v državnih institucijah.
Zavzemamo se za pošteno igro, kjer nekateri igralci ne bodo bolj enaki kot drugi, kjer bo na trgu
odločala konkurenčnost, ne pa poznanstva in kjer bo osnova za delitev dobiček ne pa zadolževanje.
Svojo pozornost smo zato usmerilil v javni sektor, ki je marsikdaj s premišljeno malomarnostjo
omogočal netransparentne transakcije v škodo javnega sektorja. Zato smo poleg Agencije za
upravljanje predlagali ustanovitev agencije za javno naročila, ki naj bi ustavila organizirano izžemanje
javnega sektorja in napisali zakon o integriteti, k i j e izrecno opredelil situacije, ki predstavljajo
konflikt interesov. Predlagali smo tudi zakon o nezdružljivosti županske in poslanske funkcije, ki bo
postavil temelj za racionalno upravljenje javnega sektorja, kar danes ni mogoče, saj vsak župan v
parlamentu brani vse institucije na svojem ozemlju pa če so še tako nepotrebne.
S temi potezami skušamo ustaviti siromašenje javnega sektorja in prelivanje davkoplačevalskega
denarja v zasebna podjetja, ki imajo poslovni model zastavljen okrog korupcije. Skušamo vzpostaviti
enakost možnosti vseh udeležencev na trgu, da bodo porpadali slabi in uspevali dobri. In prek
podpore socialni državi podpiramo ukrepe, ki bodo izenačevali možnosti vseh državljanov ne glede na
njihov socialno ekonomski položaj.
Kadar me znanci - po vseh peripetijah v zadnjem letu - vprašajo zakaj naj bi volili Zares, jim odvrnem,
da zato, ker smo vse to že storili. In ker bomo pri tem še naprej vztrjali. Pri pošteni igri.

