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Revizija smotrnosti prodaje Slovenske industrije jekla (Sij) ruskemu Koksu, z
objavo katere je računsko sodišče čakalo precej dolgo, vladi in gospodarske-
mu ministrstvu naniza kar nekaj očitkov na račun prodaje jeklarskega
koncema. Med ključnimi sta vodenje postopka prodaje na način, ki ni
zagotavljal najvišje možne prodajne cene in najboljših možnih pogojev
prodaje, in neskladje med programom prodaje in končno prodajo. Hkrati
ostajajo odprta vprašanja o izpolnjenih pogodbenih zavezah, saj so bile te
očitno zastavljene dovolj ohlapno, da jih lahko danes glede na širši kontekst
interpretirajo tako ali drugače.

Izhodišče teh očitkov se je pravzaprav po svoje
vzpostavilo že veliko prej kot pred petimi leti, ko
je privatizacijska komisija izbrala ruskega kupca.
Prvotni program prodaje je namreč predvidel
prodajo posameznih odvisnih družb in ne
koncema kot celote. Hkrati je privatizacijski
zakon upravičencem, bivšim in sedanjim
zaposlenim, zagotavljal zamenjavo delnic za
deleže odvisnih družb. Od tod izvira tudi
dolgoletno vztrajanje Družbe pooblaščenke Ravne (DPR), da so bili mali
delničarji pri prodaji Sija oškodovani, ker niso mogli zamenjati delnic za
poslovne deleže v jedrnih družbah, Metalu in Nožih. To jim je, vsaj na prvi
stopnji, priznalo tudi sodišče v dolgoletnem pravdanju, ki pa še kar čaka
epilog, potem ko sta država in Sij argumentaciji sodišča oporekala. Tako
računsko sodišče vlado in ministrstvo ob trditvi, da nista ravnala učinkovi-
to, opozarja prav na tveganja tožb. Pravda DPR, četudi so jo nekateri jemali
preveč zlahka in kdaj tudi zasmehovali, še zdaleč ni obrobna zgodba v
prodaji Sija, tudi zato ne, ker lahko državo zelo veliko stane.

Kakšen bi bil danes slovenski jeklarski koncem, če bi ga prodali drugemu
kupcu ali na drug(ačen) način, je zgolj špekulacija, zagotovo pa drži, da bi
brez strateškega lastnika životaril, če ne celo propadel. Vse očitno le ni bilo
tako sijajno, kot trdijo tedanji protagonisti prodaje, hkrati pa učinkov
novega lastnika ne kaže preprosto izničevati. Še posebno za koroški del Sija
je mogoče reči, da je eden ključnih gospodarskih stebrov, na katere se ta
regija sploh še lahko opre. Morda je v današnjih časih, če imamo pred očmi
prihodnost, lahko že to sijajno. In kakšne posledice bo imelo revizijsko
poročilo? To je že drugo vprašanje. Odgovor nanj, če vseeno o čem še
špekuliramo, gotovo ni ravno sijajen.
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