
Koalicija predstavila ukrepe za spodbujanje gospodarstva

Paket za 380 milijonov
Vlada ima pripravljenih 16 zakonov, ki obravnavajo 75 različnih ukrepov
za spodbujanje gospodarske rasti. Poslanci koalicije so jih včeraj
predstavili v državnem zboru. Opozicija učinkovitih ukrepov v tem ne vidi.

LJUBLJANA � Vlada je "paket ukrepov za
spodbujanje gospodarstva" sprejela na svoji
zadnji seji, poslanci Marko Pogačnik (SDS),
Bojan Starman (DL), Roman Žveglič (SLS),
Ivan Hršak (Desus) in Matej Tonin (NSi) pa
so jih včeraj predstavili v državnem zboru.
Odpraviti administrativne ovire, finančno
razbremeniti gospodarstvo in zagotoviti
spodbude, so njihovi osnovni, predvsem
dolgoročni nameni, pravijo v koaliciji.

Ukrepi za skoraj 380 milijonov
Na seznamu je 16 zakonov s 75 ukrepi.

Med drugimi prihaja zakon o gospodarskih
družbah, ki odpravlja nekatere nejasnosti
pri dajanju soglasij s strani nadzornih sve-
tov. Spremembe insolvenčne zakonodaje
predvidevajo poenostavitev postopkov, za-
gotavljanje večjih možnosti prestrukturira-
nja in ohranjanje zdravih jeder podjetij.
Zakon o hipotekami in komunalni obveznici
naj bi bankam omogočil večji obseg kre-
ditiranja in posledično pripeljal do spro-
stitve kreditnega krča. Plačilno disciplino bi
izboljšala tako imenovana izvršnica, ki bo
omogočila neposredno izterljivost dolga. Na
seznamu so tudi neposredne finančne spod-
bude gospodarstvu prek javnih razpisov.

Za ukrepanje vlade pri spodbujanju go-
spodarske rasti je predvidenih 377,5 mi-
lijona evrov. Od tega bo država 148,5 mi-

lijona evrov namenila za subvencije, 50
milijonov za garancije, 179 milijonov evrov
pa za javne investicije.

Opozicija: nič konkretnega
V obeh opozicijskih strankah so se na

napoved ukrepov odzvali kritično. Janko
Veber (SD) pravi, da gre zgolj za kozmetične
popravke že obstoječe zakonodaje, ki te-
melji v glavnem na odpravi administra-
tivnih ovir. Po njegovem prepričanju so
ukrepi tudi alibi za privatizacijo in raz-
prodajo državnega premoženja pod krinko
ustanavljanja "superholdinga", nad katerim
bo bdel politični kader vladajoče koalicije,
ter kazalec "dobre prakse", ki se je izkazala v
stečaju Primorja, ko je država na nemilost
pustila 700 delavcev in več tisoč podiz-
vajalcev.

Podobnega mnenja so v Pozitivni Slo-
veniji (PS), saj v predlogih ukrepov ne vidijo
spodbujanja konkurenčnosti in gospodar-
ske rasti. Glede vladne kadrovske politike v
državnih podjetjih pa opozarjajo na po-
novitev zgodb iz Intereurope in Luke Koper.
Poslanka Alenka Bratušek meni, da se edini
omembe vreden predlog nanaša na po-
roštva oziroma garancije v višini 50 mi-
lijonov evrov, toda ta denar v rebalansu
proračuna za letošnje leto ni predviden,
opozarja. DK


