Dnevnik

datum 24. 11. 2010

ura 22.51

Barva

CYMK

stran 21

Dnevnik
èetrtek, 25. novembra 2010

poslovni@dnevnik.si

21

poslovni dnevnik

Pahor: Reform se bomo lotevali
ne glede na njihovo popularnost
Brdo pri Kranju – »V prvem obdobju
mandata te vlade smo sprejemali
ukrepe za ublažitev socialnih posledic krize, pri čemer so se socialni transferji povečali za 44 odstotkov. Ker socialnega položaja ni
možno zadržati le z zadolževanjem, temveč s konkurenčnostjo,
se bomo v drugem delu mandata
ukvarjali z reformami, ki bodo
Sloveniji omogočile večjo konkurenčnost,« je včeraj dejal predsednik vlade Borut Pahor na petem
vrhu slovenskega gospodarstva, ki
ga je organizirala Gospodarska
zbornica Slovenije.
Po Pahorjevih besedah se gospodarske razmere v Sloveniji izboljšujejo, vendar počasneje kot v
skupini najbolj dinamičnih držav
EU. Spodbude za krepitev gospodarske aktivnosti prihajajo iz
mednarodnega okolja, medtem ko
nekateri dejavniki domačega okolja, kot so razmere v gradbeništvu
in dostop do financiranja, okrevanje zavirajo. Pri tem je Pahor
izpostavil slabo kapitalsko ustreznost bank in njihovo izpostavljenost do gradbenega sektorja.
Kot pravi, se je upadanje števila
delovnih mest upočasnilo in s sprejetimi ukrepi smo brezposelnost

fotografija Matej Pove

Sebastjan Morozov

Predsednik vlade Borut Pahor je gospodarstvenike na poti iz krize pozval k velikopoteznim spremembam, dialogu in realnosti.

Mnogi ukrepi niso uresnièeni,
reforme pa so prepoèasne
Predsednik GZS Stojan Binder pravi, da se kljub spodbudnim sporoèilom,
da se svetovna gospodarska in finanèna kriza v nekaterih delih sveta
umirja in da je zaznati prve znake gospodarske rasti, v slovenskem
gospodarstvu ocenjuje, da smo e daleè od njegovega ponovnega vzpona.
»Nekoliko si je opomogel le del izvoznega gospodarstva. Po drugi strani pa
se veèji del naega gospodarstva e vedno spopada z nelikvidnostjo,
pomanjkanjem naroèil, prezadolenostjo in tevilnimi drugimi razvojnimi
problemi. Nae poslovno okolje je za tuje nalobe neprivlaèno, slovenski
kapital se seli v tujino. Obseg javnih in zasebnih investicij je moèno
okrnjen. Poslovna prièakovanja podjetij so zadrana bistveno bolj kot v
povpreèju v EU. Obremenjenost podjetij z vidikov obdavèitve dela in okolja
moèno presega konkurenco,« opozarja Binder. Dodaja, da mnogi od
predlaganih ukrepov niso uresnièeni, reforme pa so prepoèasne.

Mussomeli: Gospodarske
vezi med Slovenijo in ZDA
moramo okrepiti
Jan Brataniè
Ljubljana – Bilateralni odnosi Slovenije
in ZDA so na političnem in obrambnem
področju na zavidljivi ravni, precej pa
zaostaja gospodarsko sodelovanje, ki
postaja glavna skrb novega ambasadorja ZDA pri nas Josepha Adama Mussomelija.
Mussomeli je na poslovnem zajtrku,
ki ga je priredila Ameriška gospodarska
zbornica (AmCham), izrazil navdušenje nad dosežki Slovenije v preteklih
dveh desetletjih. Cilj povzdigniti meddržavne ekonomske in poslovne odnose na višjo raven zato po njegovih
besedah pomeni »tako razkošno kot težavno nalogo«. Razkošno zato, ker se
lahko kot ambasador osredotoči izključno na probleme ekonomske narave, težavno pa predvsem zaradi dejstva, da se Slovencem predobro godi
(najvišji BDP na prebivalca v regiji), kar
zmanjšuje pripravljenosti na korenite
spremembe.

»V blagovni menjavi med državama
je še veliko prostora za izboljšave,« je
nadaljeval. Ta je v letu 2008 dosegla vrh
pri 697 milijonih evrov, lani pa je znašala
540 milijonov evrov, kar pomeni le okoli
1,5 odstotka vse slovenske blagovne
menjave. Tuje neposredne investicije
ZDA pri nas so prav tako nizke, v preteklem letu jih je bilo za 69 milijonov
evrov, pri čemer so skupne investicije v
Slovenijo znašale 11 milijard evrov.
»Slovenija se zdi precej zaprta za tuje
vlagatelje,« je ocenil stanje Mussomeli,
pri čemer se je oprl na letošnje poročilo
o konkurenčnosti, ki ga izdaja Svetovni
gospodarski forum. V njem Slovenija
zaseda 45. mesto, pri čemer pa je na
podlagi pravil za tuje neposredne naložbe in tujega lastništva podjetij med
139 državami šele na 116. mestu, tudi za
Albanijo, Gruzijo in Romunijo. Prav zato je ambasador prepričan, da je poleg
težkih reform v zdravstvu, energetiki in
na področju pokojnin treba sprejeti tudi odločitve, s katerimi bi postali privlačni za tuje vlagatelje.
jan.bratanic@dnevnik.si

uspeli bolj regulirati od drugih
držav. V pripravi je nova delovna
zakonodaja, ki bo omogočila večjo
fleksibilnost delovne sile.
Pahor pravi, da je javni dolg BDP
Slovenije pod povprečjem držav
EU. »Z rebalansom proračuna smo
zmanjšali proračunski primanjkljaj. Smo pred finalom sprejemanja pokojninske reforme, ki kaže
na to, da želimo izvajati tiste reforme, ki so pravilne, ne pa tistih, ki

so popularne.« Sicer pa Pahor pravi, da je kriza Slovenijo med vsemi
državami EU najbolj prizadela. »Na
začetku se je na vlado prevečkrat
kazalo kot na rešiteljico vseh težav,
medtem ko so se podjetja premalo
izpostavljala. Tam, kjer vlada nima
pristojnosti, ni prišlo do sprememb. Ne morete pa vladi očitati,
da je oklevala, ko je bilo treba
sprejemati odločitve, tudi nepopularne. Politične perspektive smo

podredili potrebnim ciljem. Ne glede na popularnost se bomo potrebnih sprememb lotevali do konca mandata,« napoveduje Pahor. Po
njegovem mnenju v Sloveniji od
osamosvojitve obstaja implementacijski deficit: »Številni sklepi so se
sprejemali, uveljavljali pa se niso.
Aktualna vlada je uveljavila številne
zakonske spremembe, pri čemer se
bodo rezultati pokazali skozi čas.«
sebastjan.morozov@dnevnik.si

