Vrh gospodarstva izpostavil tudi problem gradbeništva
Brdo pri Kranju, 24. novembra (STA) - Gospodarstveniki so v razpravi na vrhu
gospodarstva na Brdu pri Kranju med drugim izpostavili problem gradbeništva, ki
ga pesti predvsem nelikvidnost. Po oceni ministrice za gospodarstvo Darje Radić
je panoga predimenzionirana, zato ne pričakuje, da bo v enakem obsegu, kot je
bilo v času konjunkture, obstajalo tudi v naprej.
Ministrica je povedala, da je medresorska skupina za sanacijo gradbeništva pripravila nekaj
ukrepov, s katerimi bi "pomagali tistim, ki so ostali nad vodo". Priprava gradiva, ki podaja 12
konkretnih ukrepov, a jih ministrica ni želela razkriti, je po njenih besedah v končni fazi.
Predstavnik podizvajalcev v gradbeništvu Mirko Požar je dejal, da podizvajalci na svoje
težave opozorili tudi vlado, da pa se do danes "ni zgodilo nič pretresljivega". "Če je vlada
glava in srce gospodarstva, smo podizvajalci najmanjše celice in pomembno je, da so te
celice zdrave in da funkcionirajo," je poudaril in dodal, da sicer iščejo nove izdelke, priložnost
in nove izvozne trge, pri tem pa pohvalil gospodarsko diplomacijo. Iztok Seljak iz Hidrie je
ocenil, da se bo gradbeništvo iz krize verjetno reševalo s posli v tujini in ne doma.
Po besedah ministra za zunanje zadeve Samuela Žbogarja na ministrstvu razmišljajo o
odprtju novih diplomatsko-konzularnih predstavništev v arabskem svetu. Glede širitve
slovenskega gospodarstva na ruski trg je pojasnil, da bo mešana komisija, po nedavnem
obisku predsednika republike Danila Türka v Rusiji, pripravila program konkretnih projektov
za naslednja leta tako v Sloveniji kot v Rusiji.
Gospodarstveniki so opozorili tudi na plačilno nedisciplino. Predsednica ljubljanske
gospodarske zbornice Marta Turk pričakuje, da bo prihodnje leto vsaj 10.000 mikro podjetij
zaradi neplačevanja moralo zapreti vrata.
Med problemi so gospodarstveniki izpostavili tudi birokratizacijo državne uprave. Po oceni
Zorana Marinška iz Inee je namreč ravno to "največji sistemski problem Slovenije, ki se širi
kot rak". Generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Samo Hribar Milič je poudaril, da
je razraščanje birokracije nevarnost. Namesto da bi državni uradniki pomagali slovenskim
podjetjem pri odpravljanju napak, po njegovem mnenju nastopajo kot vzrok določenega
problema.
Glede črpanja evropski sredstev, na kar so ravno tako opozorili gospodarstveniki, je minister
za finance Franc Križanič pojasnil, da samo črpanje "poteka vedno bolj gladko", problem pa
je administrativna podlaga, ki terja precejšnjo natančnost.
Premier Borut Pahor je dodal, da bodo odslej na vsaki seji vlade govorili o uspešnosti črpanja
evropskih sredstev. "Tukaj bomo skušali narediti vse, da bomo glede tega še uspešnejši," je
poudaril.
Minister za razvoj in evropske zadeve Mitja Gaspari je opozoril na problem regulacije poklicev
v Sloveniji. "V Sloveniji imamo veliko število poklicev, ki so regulirani. S tem zmanjšujemo
konkurenco na trgu in zmanjšujemo predvsem možnost ustreznih storitev po ustreznih cenah
za potrošnike," je dejal.
Glede javnega sektorja je Gaspari opozoril, da je plačni sistem iz leta 2008 poslabšal
razmere. Javni sektor se sooča z veliko neprožnostjo, nemobilnostjo in neodgovornostjo,
spodbude za uspešno in produktivno delo pa so po oceni ministra premajhne.
"Zavedamo se, da ni možno enostransko pričakovati hitrih rešitev," je poudaril Hribar Milič in
opozoril, da si lahko slovensko gospodarstvo in družba privoščita le pot navzgor. "Karkoli
bomo naredili prepočasi ali če ne bomo dovolj odločni, če ne bomo imeli dovolj zaupanja, bo
to pot navzdol," je dejal. Prepričan je, da je slovensko gospodarstvo dovolj sposobno za
vstop na globalni trg, vendar potrebuje sodelovanje in organizirano nastopanje. "Imamo
zgledno infrastrukturo, razmeroma stabilno in močno izvozno usmerjeno gospodarstvo in še
vedno tudi stabilno socialno državo," je povedal Hribar Milič.

Gospodarstveniki so sicer med zahteve zapisali pravno državo, sodoben trg dela in vzdržne
javne finance, učinkovit državni in javni sektor, razbremenitev davkov in davščin, finančno
disciplino in likvidnost, dostop do finančnih sredstev, odgovorno črpanje evropskih sredstev,
podporo internacionalizaciji, zagon investicij, zelene tehnologije in zelena javna naročila,
integralno gospodarsko politiko, celovito razvojno inovacijsko okolje za tehnološki in poslovni
razvoj, znanje in kompetence, varovanje okolje, konkurenčno energijo in energetsko
učinkovitost ter učinkovito podporno okolje.

