
Obvezne članarine in druge dajatve so le potuha interesnim združen-
jem, opozarja ekonomist Matej Lahovnik
Q Tanja Smrekar
tanja.smrekar@finance.si

Bodo podjetja in
podjetniki plačevali
zbornicam dodatne takse
in članarine? Predsednik
GZS Stojan Binder je
prepričan, da je treba
uvesti obvezno takso za
spodbujanje izvoza. Naši
sogovorniki iz gospodar-
stva dodatnim obvezno-
stim nasprotujejo.

Leta 2006 je vlada Janeza
Janše odpravila obvezno član-
stvo v GZS, bile so pa tudi zami-
sli, da bi obvezno članstvo od-
pravili tudi v kmetij sko gozdar-
ski zbornici, obrtno-podjetni-
ški zbornici... Zdaj pabiBinder
uvedel obvezno članstvo v eni
od reprezentativnihzbornic po
izbiri gospodarskegasubjekta.
Predlaga še, da bi podjetja in
podjetniki, ustanovljenipo za-
konu o gospodarskih družbah,
plačevali še dodatno takso za
spodbujanje izvoza.

Binder bi bil zadovoljen
s štirimi milijoni

»Prepričani smo, da na
povečanje domačega povpra-

sevanjapodjetja ne morejo ra-
čunati. Z novo takso bi povečali
izvoz. Podjetja in podjetniki bi
plačevali takso, s tem denarjem
bi potem financirali razne de-
javnosti za pospeševanj e izvoza- denimo udeležbo podjetij na
mednarodnih sejmih. Namreč,
tudi podjetja, ki niso izvozniki,
imajo posredni zaslužek od iz-
voza, saj so lahko izvozniki nji-
hovi kupci,« zamisli GZS, ki so
jih že posredovaliministrstvu
za gospodarstvo, razlagaStoj an
Binder. Koliko bi znašala taksa,
še ne ve: »Če pa bi vsako leto
zbrali štiri milijone evrov, bi
bili zelo zadovoljni.« Dodaja

se, dav Avstnjiza spodbujanje
izvozapo tej poti zberejo okoli
40 milijonov evrov na leto.

Potuha interesnim
združenjem?

Zamisli GZS pa so kljub
podpori gospodarstvenikov iz
upravnega odbora GZS že na-
letele na nasprotovanje.Nek-
danj igospodarski minister Ma-
tej Lahovnik, sicer profesor na
ljubljanski ekonomski fakulteti,
pravi, da je kakršnakoli obve-
zna članarina ali taksa korak v
napačno smer: »To je potuha
razniminteresnim združenjem,
saj mora gospodarstvo to plače-

vati ne glede na to, ali ima od teh
združenj korist ali ne. Naj se na
GZS raje prizadevajo, da bodo
koristni in se bodo ljudje včla-
njevaliprostovoljno.« Bindersi-
cer poudarja, daje zasluga GZS,
daj e gospodarstvuprihranilapri
trošarinah 85 milijonov evrov:
»Bonitete torej uživajo tudi tisti,
ki članarin ne plačujejo.«

Na zbornici so lani imeli za
5,6 milijona evrov članarin, 4,5
milijona evrov so dobilidrugje
(iz naslova javnih pooblastil,
prodaje blaga in storitev, pro-
j ektov ...) .Lanska izguba znaša
1,866 milijona evrov, članov pa
imajo 10.600. •

► Ekonomist Matej Lahovnik (desno) nasprotuje zamisli predsednika GZS Stojana Binderja o
uvedbi taks za spodbujanje izvoza, češ da so vse obvezne dajatve le potuha.


