
Binder na vrhu gospodarstva opozoril na prepočasne reforme 
 
Brdo pri Kranju, 24. novembra (STA) - Slovensko gospodarstvo je po ocenah 
gospodarstvenikov kljub znakom oživljanja po besedah predsednika GZS Stojana 
Binderja še daleč od njegovega ponovnega vzpona. Od vrsto predlaganih ukrepov 
gospodarstva, jih je le malo uresničenih, reforme so prepočasne, je uvodoma na 
vrhu gospodarstva opozoril Binder. 
 
Poslovno okolje je za tuje naložbe neprivlačno, slovenski kapital se seli v tujino, obseg javnih 
in zasebnih naložb je močno okrnjen, je na srečanju, ki se ga na Brdo pri Kranju udeležuje 
okoli 400 gospodarstvenikov, izpostavil Binder. 
Dodal je, da je obremenjenost slovenskih podjetij z vidika obdavčitve dela in okolja močno 
presega konkurenco. 
"Uresničevanje zahtev gospodarstva za preseganje krize ostaja še naprej prva prioriteta 
Gospodarske zbornice Slovenije," je poudaril. 
Predsednik GZS na področju nujnih sistemskih sprememb vidi ključne prioritete v izboljšanju 
likvidnosti gospodarstva, kjer bo treba ponovno proučiti vzroke in najti odgovore, kako do 
učinkovitejšega bančnega sistema, kako izboljšati plačilno disciplino in mehanizme izvršbe. 
"Močno se bomo zavzeli za uresničevanje zahteva za razbremenitev gospodarstva, zlasti s 
stroški dela. Država stalno ponavlja, da dodatnega obremenjevanja gospodarstva ne bo, v 
resnici pa so razmere popolnoma drugačne," je opozoril. 
Po njegovih navedbah je treba okrepiti pospeševanje internacionalizacije podjetij, skladen 
regionalni razvoj Slovenije, nujen je tudi prehod v družbo inovacij. 
Binder se je dotaknil tudi slovenskega nacionalnega interesa in se vprašal, ali je to 
prevladujoče lastništvo v bankah in slovenskih zavarovalnicah, prevladujoče lastništvo v 
cestni, železniški in energetski infrastrukturi, ali slovensko solastništvo v Merkurju, 
Mercatorju in Gorenju - po njegovem mnenju ni nujno, da je to nacionalni interes. 
"Se pa sprašujem, kako pa doseči slovenski nacionalni interes, če bomo Slovenci zaradi 
trenutnih političnih in osebnih razlogov na tak ali drugačen način prenesli pretežen del 
premoženja v tuje roke," je dejal. 
Binder je spomnil še na leta 2006 sprejeti zakon o gospodarskih zbornicah, ki je po njegovi 
oceni "poskrbel za pomemben prispevek k razbijanju dobro organiziranega gospodarstva" in 
pozval premiera Boruta Pahorja, da gospodarstvo podpre pri prizadevanjih za spremembo 
zakona. 
 
 


