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Tudi sam sem med tistimi, ki spremljamo delovanje strateškega sveta 
in predvsem nastope njegovih članov v sredstvih javnega obveščanja. 
Med njimi so mi izjave ter opredelitve dr. Marka Kranjca še posebej 
zanimive in sprejemljive. Tudi branje intervjuja z njim v SP mi je bilo 
pravo zadovoljstvo, saj njegovi odgovori z vsako besedo potrjujejo 
izbrani naslov. Tisto kar me pri njem še posebej radosti je njegova 
direktnost, odkritost in jasna utemeljitev stališč brez vsakih skrivalnic, 
ki se dajo zaznati pri nekaterih drugih članih sveta. Tak je bil že kot 
finančni minister, ko nam je v prvem demokratično izvoljenem 
parlamentu utemeljeval predloge zakonov ter predpisov z finančnega 
področja. 

Zaradi navedenega je težko (ali pa tudi ne) razumeti, zakaj ni bil 
imenovan v novo skupino za »korenito davčno reformo«, ki jo vodi dr. 
Jože Damjan. Človeka skrbi, kaj vse se lahko dogodi, če na tak način 
izločajo tiste, ki imajo nekoliko drugačna stališča ter mnenja, ki pa jih 
vedno tudi utemeljijo. Če se že vnaprej izločijo drugačni pogledi in 
zahteve za temeljite analize posledic, potem bo korenita davčna 
reforma zahtevala ponovno korenito reformo. 

Predloge vladne delovne skupine, ki jo je vodil dr. Kranjc, za mini 
davčno reformo, so v intervjuju podani ter utemeljeni. Posebej je za 
dvig konkurenčnosti gospodarstva pomemben predlog odprave davka 
na izplačane plače, ki je bil posebej poslan ministru in predsedniku 
vlade. Znižanje progresije pri dohodnini ter njen dualni sistem bo 
gotovo vzpodbudno za visoka strokovna ter kreativna dela. S 
predlaganimi spremembami pa niso zadovoljni nekateri člani 
strateškega sveta, le tako je mogoče razumeti, da so vodje te 
delovne skupine izločili pri pripravi »korenitejše« davčne reforme. 

Če bi bilo v mojem dometu, bi prvemu ministru predlagal vključitev dr. 
Kranjca v vlado, saj bi mu bil v veliko pomoč pri pripravi ter izpeljavi 
gospodarskih reform, še posebej vseh tistih, ki zadevajo davčno in 
finančno področje. Njegova prisotnost bi bila tudi porok, da bi bile 
sprejete le take ideje ter nato oblikovani predlogi sprememb, ki so 
uresničljive ter razvojno naravnane. 
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