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Slovenija ne potrebuje mednarodne finančne pomoči za izhod iz krize

Naročnik: UniCredit Bank
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.

RA SLOVENIJA 1, 3.4.2013, DRUGA JUTRANJA KRONIKA, 7:00
Slovenija ne potrebuje mednarodne finančne pomoči za izhod iz krize, je po včerajšnji prepričljivi podpori
v državnem zboru zatrdil novi guverner banke Slovenije Boštjan Jazbec. Po njegovem zmoremo tudi
sami sanirati banke in oživiti gospodarstvo. Med drugim lahko to storimo s spremembo insolvenčne
zakonodaje, ki bi bankam omogočila, da svoje deleže v zavoženih podjetjih hitro spremenijo v lastniški
kapital. Urška Jereb Brankovič.
URŠKA JEREB BRANKOVIČ: Ta za zdaj še neuradna ideja novega guvernerja, ki bo položaj prvega moža v
Banki Slovenije zasedel julija letos je med bankirji naletela na plodna tla. Udeleženci sinočnjega posveta
o stanju in prihodnosti slovenskega bančnega sistema, ki sta ga organizirali Študentska borza in Alumni
klub Ekonomske fakultete so namreč prepričani, da prav neodgovorni lastniki brez kapitala zavirajo
prestrukturiranje podjetij. Član uprave UniCredit Damjan Dolinar.
DAMJAN DOLINAR (član uprave UniCredit): In v tem primeru bi bilo verjetno najboljše, da banke začasno
prevzamejo kontrolo kot ekonomski lastnik, sprejmejo nujne ukrepe in potem lahko pač odložijo podjetja
naprej nekemu lastniku, ki bi potem dolgoročno s tem podjetjem upravljal.
JEREB BRANKOVIČ: Banke morajo prevzeti pobudo, se strinja nekdanji prvi mož NLB in zdajšnji direktor
Gea Collegea Draško Veselinovič.
DRAŠKO VESELINOVIČ (direktor Gea College, nekdanji prvi mož NLB): Tudi vedelo se je, da banke niso
najbolj vešče upravljalke podjetij. To jim nekako ne gre najbolj od rok, vendar ta neka vmesna faza bi pa
to seveda po mojem mnenju bila dobra.
JEREB BRANKOVIČ: Gre za korak v pravo smer, poudarja svetovalec Gorenjske banke in nekdanji predsednik
uprave NLB Božo Jašovič. Kot meni se z eno puščico strelja na dve tarči in sicer na banke in podjetja.
BOŽO JAŠOVIČ (svetovalec Gorenjske banke in nekdanji predsednik uprave NLB): Tisti del, ki ni bančni
posel prenesli na slabo banko in bi s tem banke razbremenili, da bi opravljale svoj osnoven bančni posel,
to je zagotavljanje obratnega kapitala podjetjem.
JEREB BRANKOVIČ: In še član uprave Abanke Igor Stebernak.
IGOR STEBERNAK (član uprave Abanke): V tem trenutku o tem, ko so podjetja tako prezadolžena, sploh
druge rešitve skoraj ni. Je pa res to, kar smo v debati danes tudi poudarjali, da je pa potem treba to
upravljanje dati nekomu, ki pač je strokovnjak za upravljanje in za prestrukturiranje podjetij.
JEREB BRANKOVIČ: Sprememba insolvenčne zakonodaje, ki bi namesto lastnikov z negativnim kapitalom
bolj zaščitila upnike bi zagotovo pospešila tudi skupni projekt Banke Slovenije in Združenja bank na
področju reševanja prezadolženih podjetij z zdravimi jedri.

