
Pahor na vrhu gospodarstva pozval k velikopoteznim spremembam in dialogu 
 
Brdo pri Kranju, 24. novembra (STA) - Razmere v slovenskem gospodarstvu se 
izboljšujejo, vendar počasneje, kot bi si želeli. Svojo odgovornost pri tem nosi 
vlada, ki mora omogočiti dobre pogoje za poslovanje, svojo nalogo pa morajo 
opraviti tudi gospodarstveniki sami, je danes na Brdu pri Kranju dejal premier 
Borut Pahor. Pozval je k velikopoteznim spremembam, dialogu in realnosti. 
 
"Ko se po času neke surove krize pokažejo prvi znaki okrevanja, je čas za velik realizem. Šele 
to ti da možnost, da dejansko izkoristiš prve znake luči na koncu predora, zato da znaš tej 
svetlobi slediti in na koncu tudi prideš iz tunela," je na petem vrhu slovenskega 
gospodarstva, ki ga organizira Gospodarska zbornica Slovenije, dejal Pahor. 
 
Slovensko gospodarstvo letos že okreva, sicer počasneje od najbolj dinamičnega dela EU, 
vendar okreva, je dejal premier. Spodbude za krepitev gospodarske aktivnosti prihajajo 
predvsem iz mednarodnega okolja, saj je Slovenija izvozno zelo odvisna od Nemčije, Francije 
in Italije. "Zlasti z gospodarskim okrevanjem prvih dveh se je ta okoliščina izboljšala in 
izvozno povpraševanje je danes bistveno boljše kot je bilo pred letom dni," je pojasnil Pahor. 
Večjo rast po njegovi oceni še vedno zavirajo nekateri dejavniki v domačem okolju. Pri tem 
je izpostavil razmere v gradbeništvu, ki je v času konjunkture pregrevalo rast, sedaj pa 
gospodarsko okrevanje zavira, ter težji dostop do virov financiranja. "To je posledica 
zaostrenih razmer na evropskih finančnih trgih in v domačem bančništvu," je dejal. 
Vlada je zaradi posledic svetovne gospodarske krize in velikega padca bruto domačega 
proizvoda v lanskem letu v prvi polovici svojega mandata poskrbela predvsem za socialno 
povezanost med ljudmi. Občutno je povečala socialne transferje, kar je na dolgi rok - če se 
ne želimo zadolževati - nevzdržno, je opozoril predsednik vlade. 
 
Vlada bo pozornost v drugi polovici mandata zato usmerila predvsem v dvig konkurenčnosti 
gospodarstva. "To je temeljna filozofija slovenske vlade v tem zelo zahtevnem času," je dejal 
Pahor. Javne finance po njegovi oceni slabita predvsem gospodarstvo, ki se vse težje kosa s 
konkurenčnimi partnericami, in staranje prebivalstva. Vlada se zato loteva velikih reform, ki 
pa morajo biti "vsesplošni družbeni projekt", je pozval Pahor. 
 
Vlada zaradi počasnega okrevanja načrtuje dodatne ukrepe, povezane z oblikovanjem 
spodbudnejšega davčnega in podjetniškega okolja, stabilizacijo javnih financ, odpravo 
administrativnih ovir, poenostavitev postopkov za mala podjetja ter krepitev raziskovalne 
sfere in posodobitev sistema visokošolskega izobraževanja. 
Vlada načrtuje tudi postopen umik države iz aktivne vloge pri upravljanju podjetij, kar 
vključuje nadaljnji razmislek o vlogi države v finančnih ustanovah in vzpostavitev 
mehanizmov za boljše upravljanje podjetij, v katerih ima država lastniški deleže. Pri tem je 
treba po Pahorjevih besedah ceniti ustanovitev agencije za upravljanje kapitalskih naložb 
države ter ji omogočiti potrebno avtoriteto, da bo lahko upravljala svoje delo. 
Vendar pa prizadevanja in ukrepi vlade po njegovem mnenju ne bodo dovolj za krepitev 
konkurenčnosti. Vlada s svojimi ukrepi ne more nadomestiti stremljenja gospodarstva k 
izboljšanji proizvodov in ne more spremeniti tehnološke strukture gospodarstva. "Vlada lahko 
spodbuja, ne more pa nadomestiti podjetniške iniciative," je opozoril predsednik vlade. 
Vlada bo ustvarila pogoje za hitrejše okrevanje, vendar mora svojo nalogo opraviti tudi 
menedžment. "Ko se je na začetku krize prehitro in prevečkrat pokazalo na vlado kot edino 
krivko in rešiteljico problemov, se je dostikrat zanemarjala odgovornost ljudi, ki vodijo 
podjetja," je dejal premier. "In dostikrat se je pod krinko odgovornosti oblasti za vse, kar se 
dogaja na trgu dela, na podjetniškem sektorju in sicer gledalo v Gregorčičevo 25," je dejal 
premier. 



 
Petega vrha slovenskega gospodarstva se udeležuje okoli 400 uglednih gospodarstvenikov in 
tudi več ministrov, ki na vrhu razpravljajo o trenutnih razmerah v gospodarstvu. 
 


