Cerar: Propadla prodaja NLB
je stala okoli milijon evrov
Glede stroškov še ni dokončne ocene. Ampak dejanski stroški
državnega holdinga s prodajo so do sedaj ocenjeni na približno
milijon evrov brez davka na dodano vrednost. Tako je premier
Miro Cerar (SMC) odgovoril Ljudmili Novak (NSi) na vprašanje,
koliko je državo stalo neuspešno prodajanje NLB.
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Cerar: Negativno bi bilo prodati pod ceno
Vlada se je v začetku junija odločila, da NLB ne bo prodala
zaradi ocene, da je cena prenizka, tveganja pa prevelika. To
so na skupni tiskovni konferenci javnosti takrat sporočili
Miro Cerar (SMC), Karl Erjavec (Desus) in Dejan Židan (SD)
K prodaji NLB do konca letošnjega leta se je pred tremi leti
zavezala vlada Alenke Bratušek, ki je s tem dosegla, da je

Bruselj dovolil državno pomoč za sanacijo bank. Del zaveze je
bilo, da bo NLB lahko prodala kar Evropska komisija, če je ne
bomo sami.
Premier Cerar je Novakovi na začetku junijske redne seje
parlamenta, ko je danes odgovarjal na vprašanja poslancev,
dodal, da bi bili v primeru uspešne prodaje NLB stroški okoli
šest milijonov evrov.
Po njegov oceni pa bi bilo negativno predvsem, če bi NLB
prodali pod ceno in s tem povzročili dodatne rizike za
davkoplačevalce.

Ali Bruselj razume?
Novakova je opozorila, da so bili davkoplačevalci že večkrat
odškodovani, sanacija NLB je stala 2,7 milijarde, prenos
slabih terjatev na slabo banko 2,3 milijarde, rok za dokončno
prodajo NLB pa se izteče decembra.
Cerar se je strinjal, da so bili davkoplačevalci res že
velikokrat oškodovani, a tega ni povzročila ta vlada ali SMC.
Oškodovanja so bila tudi po njegovi oceni velika,
„katastrofalna za našo državo“. A, kot je dejal premier,
paziti mora, da ne naredimo podobnih ali drugih napak, da ne
bodo ponovno oškodovani davkoplačevalci. Povedal je, da se
vlada pogovarja z Evropsko komisijo, tudi sam se je pogovarjal
s predsednikom evropske komisije Jean-Claudom Junkerjem, ki
je, ko je dejal Cerar, „izrazil veliko razumevanje za naš
odnos do te tematike“.

Novakova: Pol milijarde ne bo več
Cerar je še dejal: „Ne morem popraviti zadev za deset ali 15
let nazaj. Lahko pa naredim vse kar morem in to seveda delamo,
skupaj z Vlado, da se ne bodo slabe prakse pojavljale in da
bomo to banko na nek način peljali uspešno naprej.

Novakova je odgovorila z oceno, da Cerar ponavlja napake
prejšnjih vlad
in zahtevala razpravo celotnega zbora o
premierovih odgovorih. Ocenila je, da je vlada za pripravo
prodaje zapravila sedem milijonov evrov, za NLB pa država po
njenih oceni nikoli ne bo dobila višje kupnine od zdaj
ponujenih 562 milijonov evrov.
Predlog Novakove za daljšo razpravo o odgovorih premiera bo
koalicija, kot to stori vsakič ob podobnih opozicijskih
predlogih, ta teden
zanesljivo zavrnila.
Več:
Cerar, Erjavec in Židan: „Ne bomo prodali NLB“

