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Brdo pri Kranju, 24. novembra (STA) - Razmere v slovenskem gospodarstvu se 
izboljšujejo, vendar počasneje, kot bi si želeli, je na petem vrhu slovenskega 
gospodarstva dejal premier Borut Pahor, k odgovornemu ravnanju pa pozval tako 
vlado kot gospodarstvenike same. Ti so opozorili predvsem na problem 
gradbeništva, plačilne nediscipline, birokracije in črpanja evropskih sredstev. 
Slovensko gospodarstvo letos že okreva, čeprav počasneje od najbolj dinamičnega dela EU. 
Spodbude za krepitev gospodarske aktivnosti prihajajo predvsem iz mednarodnega okolja, 
medtem ko večjo rast še vedno zavirajo nekateri dejavniki v domačem okolju, med njimi 
gradbeništvo, je na vrhu, ki je potekal na Brdu pri Kranju in se ga je udeležilo okoli 400 
gospodarstvenikov, opozoril premier. 
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, v drugi polovici mandata pa bo pozornost usmerila v dvig 
konkurenčnosti gospodarstva. "To je temeljna filozofija slovenske vlade v tem zelo 
zahtevnem času," je dejal. 
Vendar pa vlada tega ne bo zmogla sama, svojo nalogo mora 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 še poudaril 
predsednik vlade. 
Slovensko gospodarstvo je po ocenah gospodarstvenikov kljub znakom oživljanja po besedah 
predsednika GZS Stojana Bindra še daleč od njegovega ponovnega vzpona. Od vrsto 
predlaganih ukrepov gospodarstva jih je le malo uresničenih, reforme so prepočasne, je 
opozoril. 
Izpostavil je, da je poslovno okolje za tuje naložbe neprivlačno, slovenski kapital se seli v 
tujino, obseg javnih in zasebnih naložb je močno okrnjen. 
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. 
Gospodarstveniki so med drugim izpostavili problem gradbeništva, ki se sooča predvsem s 
problemom likvidnosti. Po oceni ministrice za gospodarstvo Darje Radić je gradbeništvo 
predimenzionirano, zato ni realnih pričakovanj, da bo v takem obsegu, kakršno je bilo v času 
konjunkture, obstajalo tudi v naprej. 
Predstavnik podizvajalcev Mirko Požar je spomnil na težave podizvajalcev v gradbeništvu, na 
katere so opozorili tudi vlado, vendar se, kot je ugotovil, 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. 
Po besedah ministra za zunanje zadeve Samuela Žbogarja razmišljajo, glede na to, 
gospodarstvo izraža interes, o odprtju novih diplomatsko-konzularnih predstavništev v 
arabskem svetu. Glede širitve slovenskega gospodarstva na ruski trg pa 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 Rusiji. 
Med problemi so gospodarstveniki izpostavili tudi problem birokratizacije državne uprave. Po 
oceni Zorana Marinška iz Inee je namreč ravno to "največji sistemski problem Slovenije, ki se 
širi kot rak". 
Generalni direktor GZS 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 nekega problema. 
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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 njihova administrativna podlaga, ki terja precejšnjo natančnost. 
Premier 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 
še poudaril. 
 
 
 


